
 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 1/112205-21 
 

Підтверджує, що Абрамова Юлія Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 2/91144-21 
 

Підтверджує, що Абрамович Наталія Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 3/105550-21 
 

Підтверджує, що Абрамчук Максим Вікторович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 4/106561-21 
 

Підтверджує, що Абубекерова Альбіна Загітовна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 5/96156-21 
 

Підтверджує, що Авдєєва Галина Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 6/96240-21 
 

Підтверджує, що Авдюшкіна Ніна Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 7/112887-21 
 

Підтверджує, що Аверіна Дар'я Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 8/99715-21 
 

Підтверджує, що Авотін Ігор Олегович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 9/112276-21 
 

Підтверджує, що Авраменко Крістіна Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 10/110931-21 
 

Підтверджує, що Авраменко Леся Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 11/100423-21 
 

Підтверджує, що Авраменко Наталя Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 12/94066-21 
 

Підтверджує, що Авраменко Світлана Вікторівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 13/110210-21 
 

Підтверджує, що Аврамєнко Яна Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 14/105266-21 
 

Підтверджує, що Авсєєвич Світлана Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 15/92299-21 
 

Підтверджує, що Агафонкіна Любов Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 16/102258-21 
 

Підтверджує, що Адамова Світлана Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 17/112236-21 
 

Підтверджує, що Адамович Альона Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 21,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 18/109636-21 
 

Підтверджує, що Адоньєва Олена Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 19/105959-21 
 

Підтверджує, що Азаров Єгор Олександрович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 20/93128-21 
 

Підтверджує, що Акєнтьєва Наталя Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 21/108352-21 
 

Підтверджує, що Акименко Кароліна Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 22/99657-21 
 

Підтверджує, що Акімова Олена Олегівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 23/112648-21 
 

Підтверджує, що Акопджанян Наріне Камоєвна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 24/92519-21 
 

Підтверджує, що Аксиненко Валентина Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 25/109816-21 
 

Підтверджує, що Аксьонова Катерина Андріївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 26/112338-21 
 

Підтверджує, що Акульшина Олена Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 27/103025-21 
 

Підтверджує, що Акчуріна Надія Леонідівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 28/112119-21 
 

Підтверджує, що Александрова Наталя Борисівна 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 «соціальні 

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 № 29/113588-21 
 

Підтверджує, що Александрович Ганна Вадимівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 30/100415-21 
 

Підтверджує, що Александрович Оксана Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 31/90089-21 
 

Підтверджує, що Альохіна Валентина Олексіївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 34,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 32/103633-21 
 

Підтверджує, що Амінова Тетяна Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 33/106106-21 
 

Підтверджує, що Анацька Алла Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 34/99681-21 
 

Підтверджує, що Анацька Марина Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 35/102166-21 
 

Підтверджує, що Анашкіна Вероніка Валеріївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 36/97518-21 
 

Підтверджує, що Ангеловська Ольга Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 37/112281-21 
 

Підтверджує, що Ангеловська Ольга Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 38/106028-21 
 

Підтверджує, що Андрєєва Вікторія Валентинівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 39/95635-21 
 

Підтверджує, що Андрєєва Ірина Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 40/94375-21 
 

Підтверджує, що Андрєєва Олена Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 41/112158-21 
 

Підтверджує, що Андрєєва Ольга Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 42/113318-21 
 

Підтверджує, що Андрєєва Юлія Станіславівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 43/103945-21 
 

Підтверджує, що Андрієва Катерина Віталіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 44/110562-21 
 

Підтверджує, що Андрієвський Андрій Юрійович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 45/99865-21 
 

Підтверджує, що Андрієнко Аліна Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 46/93641-21 
 

Підтверджує, що Андрієнко Ольга Борисівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 47/92330-21 
 

Підтверджує, що Андрусенко Олена Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 48/97440-21 
 

Підтверджує, що Андрусіва Тетяна Валентинівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 49/96127-21 
 

Підтверджує, що Андрусішина Наталія Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 50/113587-21 
 

Підтверджує, що Андрюшина Марина Борисівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 3 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 51/93639-21 
 

Підтверджує, що Андрющенко Павло Анатолійович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 52/111230-21 
 

Підтверджує, що Андрющенко Тетяна Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 53/107312-21 
 

Підтверджує, що Анєнко Ольга Аркадіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 3 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 54/94527-21 
 

Підтверджує, що Анзіна Маргарита Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 55/90574-21 
 

Підтверджує, що Анішкевич Юлія Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 14,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 56/112888-21 
 

Підтверджує, що Анохіна Наталя Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 57/107223-21 
 

Підтверджує, що Анохіна Олена Вячеславівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 58/90459-21 
 

Підтверджує, що Анпілогова Світлана Василівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 59/106381-21 
 

Підтверджує, що Антипенко Олена Дмитрівна 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 «соціальні 

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 № 60/113104-21 
 

Підтверджує, що Антоненко Маргарита Муратівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 61/96047-21 
 

Підтверджує, що Антоненко Ніна Миколаївна 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 «соціальні 

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 № 62/111903-21 
 

Підтверджує, що Антоненко Тетяна Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 63/91630-21 
 

Підтверджує, що Антонік Тамара Василівна 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 «соціальні 

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 № 64/103841-21 
 

Підтверджує, що Антонова Юлія Олександрівна 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 «соціальні 

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 № 65/94827-21 
 

Підтверджує, що Антоновський Олександр Григорович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 25 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 66/112481-21 
 

Підтверджує, що Антонь Марина Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 67/100380-21 
 

Підтверджує, що Антонюк Марина Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 30 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 68/108946-21 
 

Підтверджує, що Антонюк Світлана Віталіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 69/103840-21 
 

Підтверджує, що Апалькіна Ольга Андріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 70/91173-21 
 

Підтверджує, що Апанасенко Світлана Юріївна 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 «соціальні 

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 № 71/105580-21 
 

Підтверджує, що Апеніна-Гаврикова Олена Вікторівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 72/94056-21 
 

Підтверджує, що Арабок Олена Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 73/95349-21 
 

Підтверджує, що Аравіна Світлана Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 74/91061-21 
 

Підтверджує, що Аркавенко Тетяна Михайлівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 75/95346-21 
 

Підтверджує, що Арлан Тетяна Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 10,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 76/111369-21 
 

Підтверджує, що Арсененко Ірина Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 7 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 77/100860-21 
 

Підтверджує, що Артеменко Анна Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 78/99622-21 
 

Підтверджує, що Артеменко Катерина Сергіївна 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 «соціальні 

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 № 79/107167-21 
 

Підтверджує, що Артеменко Наталя Олексіївна 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 «соціальні 

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 № 80/113292-21 
 

Підтверджує, що Артьомова Юлія Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 81/112290-21 
 

Підтверджує, що Архипова Яна Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 82/106071-21 
 

Підтверджує, що Асєєва Тетяна Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 83/104550-21 
 

Підтверджує, що Аскольдов Микита Ігорович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 84/113282-21 
 

Підтверджує, що Атрошенко Катерина Віталіївна 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 «соціальні 

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 № 85/96725-21 
 

Підтверджує, що Аушева Світлана Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 86/106057-21 
 

Підтверджує, що Афанасьєва Валентина Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 87/113578-21 
 

Підтверджує, що Афанасьєва Людмила Іванівна 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 «соціальні 

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 № 88/104667-21 
 

Підтверджує, що Афоніна Людмила Леонідівна 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 «соціальні 

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 № 89/94587-21 
 

Підтверджує, що Ахмадєєва Світлана 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 «соціальні 

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 № 90/103842-21 
 

Підтверджує, що Ахтемова Ельзара Пєрвєрівна 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 «соціальні 

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 № 91/91439-21 
 

Підтверджує, що Аширова Світлана Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 92/94390-21 
 

Підтверджує, що Ашихміна Маріанна Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 93/106436-21 
 

Підтверджує, що Ащеулова Юлія Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 94/107166-21 
 

Підтверджує, що Бабай Петро Серафимович 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 «соціальні 

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 № 95/112008-21 
 

Підтверджує, що Бабаніна Ольга Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 96/96444-21 
 

Підтверджує, що Бабаніна Тетяна Валентинівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 97/90936-21 
 

Підтверджує, що Бабенко Наталія Дмитрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 98/112110-21 
 

Підтверджує, що Бабич Альбіна Олегівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 26,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 99/100409-21 
 

Підтверджує, що Бабич Галина Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 100/91193-21 
 

Підтверджує, що Бабікова Надія Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 101/96846-21 
 

Підтверджує, що Бабко Тетяна Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 102/96369-21 
 

Підтверджує, що Бабуніч-Стебліна Ольга Анатоліївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 10,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 103/112368-21 
 

Підтверджує, що Бабура Людмила Василівна 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 «соціальні 

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 № 104/92007-21 
 

Підтверджує, що Багмет Оксана Олегівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 105/110216-21 
 

Підтверджує, що Багній Ірина 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 «соціальні 

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 № 106/107323-21 
 

Підтверджує, що Багорка Анна Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 38,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 107/96743-21 
 

Підтверджує, що Багрін Володимир Стефанович 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 «соціальні 

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 № 108/98856-21 
 

Підтверджує, що Баженова Марина Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 29,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 109/93582-21 
 

Підтверджує, що Байструк Ольга Борисівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 110/111825-21 
 

Підтверджує, що Байша Ганна Гаврилівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 111/111826-21 
 

Підтверджує, що Байша Олексій Володимирович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 112/98550-21 
 

Підтверджує, що Бакаленко Анна Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 113/113502-21 
 

Підтверджує, що Бакалов Сергій Васильович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 114/104588-21 
 

Підтверджує, що Бакуменко Світлана 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 «соціальні 

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 № 115/91091-21 
 

Підтверджує, що Бакуш Валентин Миколайович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 116/112336-21 
 

Підтверджує, що Балабанова Тетяна Дмитрівна 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 «соціальні 

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 № 117/112793-21 
 

Підтверджує, що Балашова Крістіна Ігорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 118/112107-21 
 

Підтверджує, що Балаян Радмила Вячеславівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 119/103958-21 
 

Підтверджує, що Баліцька Вікторія Валеріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 120/93927-21 
 

Підтверджує, що Баліцька Вікторія Вячеславівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 21,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 121/103019-21 
 

Підтверджує, що Баль Іван Іванович виконував(-ла) професійні обов’язки, пов’язані 

з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 122/112235-21 
 

Підтверджує, що Бандурка Світлана Анатоліївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 21,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 123/93589-21 
 

Підтверджує, що Банецька Тетяна Вільгельмівна 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 «соціальні 

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 № 124/106024-21 
 

Підтверджує, що Барабаш Інна Олексіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 125/89961-21 
 

Підтверджує, що Барабаш Людмила Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 12,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 126/100256-21 
 

Підтверджує, що Бараненко Тетяна Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 127/96757-21 
 

Підтверджує, що Баранець Тетяна Олександрівна 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 «соціальні 

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 № 128/108298-21 
 

Підтверджує, що Баранник Олена Вадимівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 30 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 129/91326-21 
 

Підтверджує, що Баранова Вікторія Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 130/89881-21 
 

Підтверджує, що Барахова Лариса Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 131/107728-21 
 

Підтверджує, що Бардік Ірина Анатоліївна 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 «соціальні 

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 № 132/92373-21 
 

Підтверджує, що Барінова Тетяна Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 133/93934-21 
 

Підтверджує, що Барінова Юлія Анатоліївна 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 «соціальні 

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 № 134/110129-21 
 

Підтверджує, що Баркова Світлана Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 135/93134-21 
 

Підтверджує, що Барнінець Олена Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 136/103979-21 
 

Підтверджує, що Барняк Віта Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 137/99596-21 
 

Підтверджує, що Бартків Оксана 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 «соціальні 

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 № 138/113590-21 
 

Підтверджує, що Баршацька Поліна Костянтинівна 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 «соціальні 

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 № 139/112105-21 
 

Підтверджує, що Басько Олена Романівна 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 «соціальні 

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 № 140/96202-21 
 

Підтверджує, що Батаєва Наталія Михайлівна 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 «соціальні 

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 № 141/113790-21 
 

Підтверджує, що Батарейна Ірина Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 7 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 142/105622-21 
 

Підтверджує, що Батєхо Світлана 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 «соціальні 

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 № 143/111119-21 
 

Підтверджує, що Батичко Аліна Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 20,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 144/93413-21 
 

Підтверджує, що Бауер Ірина Володимирівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 145/102413-21 
 

Підтверджує, що Бахмет Світлана Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 146/94335-21 
 

Підтверджує, що Башкардіна Олена Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 147/93941-21 
 

Підтверджує, що Баштова Олена Федорівна 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 «соціальні 

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 № 148/108713-21 
 

Підтверджує, що Бащеванжи Ольга Євгенівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 149/90161-21 
 

Підтверджує, що Бащенко Юлія Павлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 150/92341-21 
 

Підтверджує, що Бевз Алевтина Мирославівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 151/113327-21 
 

Підтверджує, що Бевзюк Катерина Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 152/90519-21 
 

Підтверджує, що Безбабна Оксана Борисівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 153/104546-21 
 

Підтверджує, що Безгубова Марина В'ячеславівна 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 «соціальні 

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 № 154/112984-21 
 

Підтверджує, що Бездеткова Анастасія Олегівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 3 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 155/94562-21 
 

Підтверджує, що Безклепченко Інна Анатоліївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 156/105088-21 
 

Підтверджує, що Безкороваєва Наталія Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 157/93162-21 
 

Підтверджує, що Безотосна Тетяна Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 12,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 158/109444-21 
 

Підтверджує, що Безпятчук Світлана Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 23,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 159/94489-21 
 

Підтверджує, що Безсмертна Віта Сергіївна 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 «соціальні 

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 № 160/103717-21 
 

Підтверджує, що Безь Людмила Федорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 161/105256-21 
 

Підтверджує, що Бейко Наталія Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 162/102956-21 
 

Підтверджує, що Беккер Юрій Анатолійович 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 «соціальні 

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 № 163/99591-21 
 

Підтверджує, що Белименко Світлана Вікторівна 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 «соціальні 

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 № 164/109684-21 
 

Підтверджує, що Белікова Наталія Андріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 44,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 165/90297-21 
 

Підтверджує, що Бельчев Станіслав Васильович 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 «соціальні 

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 № 166/110985-21 
 

Підтверджує, що Бербелюк Олена Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 167/100274-21 
 

Підтверджує, що Бердакова Анастасія Сергіївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 168/111190-21 
 

Підтверджує, що Бережко Марія Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 169/107469-21 
 

Підтверджує, що Бережна Олена Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 39,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 170/92792-21 
 

Підтверджує, що Бережна Тетяна Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 14 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 171/110131-21 
 

Підтверджує, що Березка Вікторія Олександрівна 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 «соціальні 

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 № 172/113627-21 
 

Підтверджує, що Береснєва 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 «соціальні 

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 № 173/112794-21 
 

Підтверджує, що Берестовицька Ірина Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 174/94329-21 
 

Підтверджує, що Берко Лілія Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 175/99654-21 
 

Підтверджує, що Бернацька Наталія Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 176/106013-21 
 

Підтверджує, що Беспалько Аліна Костянтинівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 177/109566-21 
 

Підтверджує, що Бех Денис Володимирович 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 «соціальні 

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 № 178/97942-21 
 

Підтверджує, що Бехтеренко Олена Василівна 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 «соціальні 

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 № 179/103884-21 
 

Підтверджує, що Бєкєтова Світлана Євгенівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 180/90723-21 
 

Підтверджує, що Бєктурганова Вікторія Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 181/112006-21 
 

Підтверджує, що Бєлан Оксана Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 182/112126-21 
 

Підтверджує, що Бєлаш Тетяна Анатлоіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 183/112795-21 
 

Підтверджує, що Бєлая Анжела Олегівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 184/96586-21 
 

Підтверджує, що Бєлая Оксана Володимирівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 185/94315-21 
 

Підтверджує, що Бєліч Наталія Леонідівна 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 «соціальні 

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 № 186/113684-21 
 

Підтверджує, що Бєлобокова Ольга Михайлівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 187/91931-21 
 

Підтверджує, що Бєлоброва Тетяна Олександрівна 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 «соціальні 

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 № 188/113504-21 
 

Підтверджує, що Бєлова Оксана Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 189/90361-21 
 

Підтверджує, що Бєлова Юлія Григорівна 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 «соціальні 

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 № 190/110865-21 
 

Підтверджує, що Бєлолугова Валентина Іванівна 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 «соціальні 

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 № 191/113295-21 
 

Підтверджує, що Бєлява Оксана Леонідівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 192/92880-21 
 

Підтверджує, що Бєлявцева Олена Василівна 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 «соціальні 

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 № 193/91510-21 
 

Підтверджує, що Бєляєв Олександр Олександрович 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 «соціальні 

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 № 194/112482-21 
 

Підтверджує, що Бєляєва Марина Стефанівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 19 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 195/90159-21 
 

Підтверджує, що Бєляєва Олена Геннадіївна 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 «соціальні 

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 № 196/104490-21 
 

Підтверджує, що Бєляєва Олена Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 197/108997-21 
 

Підтверджує, що Бєрковська Анастасія Геннадіївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 32,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 198/113113-21 
 

Підтверджує, що Бибик Марина Іванівна 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 «соціальні 

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 № 199/91987-21 
 

Підтверджує, що Биваліна Ліна Євгенівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 200/110912-21 
 

Підтверджує, що Бикова Анастасія Романівна 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 «соціальні 

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 № 201/100544-21 
 

Підтверджує, що Бикова Анжеліка Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 30 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 202/92081-21 
 

Підтверджує, що Бикова Наталія Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 29,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 203/108564-21 
 

Підтверджує, що Биковська Ірина Павлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 9,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 204/111140-21 
 

Підтверджує, що Бистрова Катерина Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 29,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 205/104592-21 
 

Підтверджує, що Битковська Ірина Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 206/111121-21 
 

Підтверджує, що Бібченко Антоніна Олександрівна 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 «соціальні 

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 № 207/112009-21 
 

Підтверджує, що Біда Юлія Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, пов’язані 

з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 208/92077-21 
 

Підтверджує, що Бідна Галина Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 209/112936-21 
 

Підтверджує, що Бідюк Світлана Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 210/93692-21 
 

Підтверджує, що Біжко Ірина Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 211/96122-21 
 

Підтверджує, що Бікмєєва Людмила Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 10,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 212/99065-21 
 

Підтверджує, що Біла Віталіна Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 213/93980-21 
 

Підтверджує, що Біла Ганна Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 214/94577-21 
 

Підтверджує, що Біла Тетяна Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 215/112010-21 
 

Підтверджує, що Біла Тетяна Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 216/111247-21 
 

Підтверджує, що Білевська Наталія Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 217/95334-21 
 

Підтверджує, що Біленко Тетяна Григорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 32,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 218/90983-21 
 

Підтверджує, що Білик Надія 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 «соціальні 

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 № 219/110440-21 
 

Підтверджує, що Білик Наталія Леонідівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 220/93826-21 
 

Підтверджує, що Білик Світлана Яківна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 31 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 221/103911-21 
 

Підтверджує, що Білинська Катерина Вікторівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 222/112800-21 
 

Підтверджує, що Білінська Юлія Дмитрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 223/92120-21 
 

Підтверджує, що Білка Ірина Михайлівна 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 «соціальні 

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 № 224/110036-21 
 

Підтверджує, що Білова Людмила Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 36,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 225/99969-21 
 

Підтверджує, що Білогуб Юлія Валентинівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 226/111370-21 
 

Підтверджує, що Білоконь Галина Андріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 42,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 227/105934-21 
 

Підтверджує, що Білокриницька Тетяна Олексіївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 228/110116-21 
 

Підтверджує, що Білоус Вікторія Леонідівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 229/112801-21 
 

Підтверджує, що Білоус Ксенія Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 230/92053-21 
 

Підтверджує, що Білоус Людмила Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 231/101043-21 
 

Підтверджує, що Білоус Оксана Геннадіївна 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 «соціальні 

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 № 232/107116-21 
 

Підтверджує, що Білоусова Катерина Сергіївна 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 «соціальні 

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 № 233/98911-21 
 

Підтверджує, що Білоусова Лариса Олександрівна 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 «соціальні 

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 № 234/104914-21 
 

Підтверджує, що Білоусова Яна Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 235/99874-21 
 

Підтверджує, що Білоцерковець Олена Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 236/91241-21 
 

Підтверджує, що Біньковська Світлана Віталіївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 237/101804-21 
 

Підтверджує, що Бірюкова Оксана Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 238/112885-21 
 

Підтверджує, що Бірюкова Орина Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 239/110864-21 
 

Підтверджує, що Бірюкова Юлія Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 240/94024-21 
 

Підтверджує, що Біч Ігор Йосипович виконував(-ла) професійні обов’язки, пов’язані 

з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 241/111993-21 
 

Підтверджує, що Біюн Світлана Леонідівна 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 «соціальні 

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 № 242/92045-21 
 

Підтверджує, що Блажевська Наталія Степанівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 243/113269-21 
 

Підтверджує, що Блажко Вікторія Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 30 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 244/93691-21 
 

Підтверджує, що Бобир Олена Борисівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 245/94190-21 
 

Підтверджує, що Бобко Світлана Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 246/108696-21 
 

Підтверджує, що Бобровська Наталія Вадимівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 247/106190-21 
 

Підтверджує, що Бован Катерина Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 248/97943-21 
 

Підтверджує, що Богданець Ганна Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 249/111524-21 
 

Підтверджує, що Богинський Костянтин Сергійович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 25 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 250/91434-21 
 

Підтверджує, що Богиня Степан Іванович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 251/111462-21 
 

Підтверджує, що Боглаєва Марина Борисівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 27,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 252/101051-21 
 

Підтверджує, що Богодист Наталія Олексіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 23,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 253/95620-21 
 

Підтверджує, що Богодист Олексій Геннадійович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 254/113641-21 
 

Підтверджує, що Богомолова Анна Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 255/101645-21 
 

Підтверджує, що Богомолова Ольга Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 256/93150-21 
 

Підтверджує, що Богослав Ірина Ігорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 257/90406-21 
 

Підтверджує, що Богуж Любов 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 «соціальні 

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 № 258/93195-21 
 

Підтверджує, що Бодилєва Вікторія Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 259/113616-21 
 

Підтверджує, що Боднар Оксана Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 260/110559-21 
 

Підтверджує, що Бодрова Алла Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 3 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 261/95175-21 
 

Підтверджує, що Божко Надія Анатоліївна 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 «соціальні 

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 № 262/106575-21 
 

Підтверджує, що Божко Наталя Григорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 263/92687-21 
 

Підтверджує, що Божко Олена Валеріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 264/111907-21 
 

Підтверджує, що Божко Світлана Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 265/106163-21 
 

Підтверджує, що Божко Тетяна Вікторівна 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 «соціальні 

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 № 266/112777-21 
 

Підтверджує, що Бойко Андрій Миколайович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 267/96110-21 
 

Підтверджує, що Бойко Ірина Олександрівна 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 «соціальні 

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 № 268/108244-21 
 

Підтверджує, що Бойко Лариса Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 29,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 269/109014-21 
 

Підтверджує, що Бойко Олена Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 23,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 270/110558-21 
 

Підтверджує, що Бойко Світлана Борисівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 271/102663-21 
 

Підтверджує, що Бойко Світлана Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 272/102824-21 
 

Підтверджує, що Бойко Тетяна Георгіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 273/111122-21 
 

Підтверджує, що Бойнова Олена Сергіївна 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 «соціальні 

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 № 274/91426-21 
 

Підтверджує, що Бойченко Юрій Борисович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 275/110607-21 
 

Підтверджує, що Бойчун Марина Богданівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 276/92745-21 
 

Підтверджує, що Бокоч Леся Борисівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 277/91215-21 
 

Підтверджує, що Болотіна Тетяна Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 278/91097-21 
 

Підтверджує, що Большак Надія Едуардівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 279/112297-21 
 

Підтверджує, що Болюк Сергій Васильович 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 «соціальні 

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 № 280/90614-21 
 

Підтверджує, що Бондар Світлана Олегівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 8,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 281/94775-21 
 

Підтверджує, що Бондаренко Алла Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 282/94523-21 
 

Підтверджує, що Бондаренко Вікторія Михайлівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 283/112938-21 
 

Підтверджує, що Бондаренко Григорій Вікторович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 284/97431-21 
 

Підтверджує, що Бондаренко Дар`я Вікторівна 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 «соціальні 

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 № 285/93070-21 
 

Підтверджує, що Бондаренко Лариса Євгенівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 30 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 286/100193-21 
 

Підтверджує, що Бондаренко Наталія Борисівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 31 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 287/96395-21 
 

Підтверджує, що Бондаренко Олена Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 31 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 288/106578-21 
 

Підтверджує, що Бондаренко Олена Георгіївна 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 «соціальні 

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 № 289/103483-21 
 

Підтверджує, що Бондаренко Олена Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 31 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 290/110557-21 
 

Підтверджує, що Бондаренко Олена Святославівна 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 «соціальні 

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 № 291/93874-21 
 

Підтверджує, що Бондаренко Ольга Анатоліївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 292/91247-21 
 

Підтверджує, що Бондаренко Ольга Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 293/100448-21 
 

Підтверджує, що Бондарець Олена Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 294/105558-21 
 

Підтверджує, що Бондарєва Анастасія Олегівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 295/108286-21 
 

Підтверджує, що Бондарчук Лаура Абдикапарівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 296/111101-21 
 

Підтверджує, що Бондарчук Олена Леонідівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 297/112207-21 
 

Підтверджує, що Бондарчук Тетяна Іллівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 298/91882-21 
 

Підтверджує, що Бончева Валентина 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 «соціальні 

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 № 299/113546-21 
 

Підтверджує, що Борблик Тетяна Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 300/102650-21 
 

Підтверджує, що Боренкова Зоя Іванівна 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 «соціальні 

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 № 301/99625-21 
 

Підтверджує, що Борзенкова Олена Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 302/91013-21 
 

Підтверджує, що Борисенко Андрій Леонідович 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 «соціальні 

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 № 303/85016-21 
 

Підтверджує, що Борисенко Вікторія Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 304/100662-21 
 

Підтверджує, що Борисенко Віталій Вікторович 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 «соціальні 

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 № 305/112953-21 
 

Підтверджує, що Борисенко Лариса Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 306/92073-21 
 

Підтверджує, що Борисенко Надія Андріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 29,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 307/96622-21 
 

Підтверджує, що Борисенко Олена Сергіївна 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 «соціальні 

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 № 308/98592-21 
 

Підтверджує, що Борисова Анастасія Сергіївна 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 «соціальні 

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 № 309/92003-21 
 

Підтверджує, що Борисова Наталя Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 310/109542-21 
 

Підтверджує, що Боріна Світлана Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 311/105087-21 
 

Підтверджує, що Борліс Марина Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 312/109989-21 
 

Підтверджує, що Боровенська Оксана Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 30 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 313/111772-21 
 

Підтверджує, що Боровікова Анна Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 33,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 314/94058-21 
 

Підтверджує, що Борода Євген Вікторович 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 «соціальні 

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 № 315/112598-21 
 

Підтверджує, що Бородавка Надія Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 316/97583-21 
 

Підтверджує, що Бородай Оксана Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 14,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 317/112353-21 
 

Підтверджує, що Бородкіна Анастасія Віталіївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 318/111234-21 
 

Підтверджує, що Бородкіна Ія Володимирівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 319/111525-21 
 

Підтверджує, що Борохов Іван Валерійович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 19,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 320/111526-21 
 

Підтверджує, що Борохова Дар'я Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 12,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 321/107107-21 
 

Підтверджує, що Бортнік Анастасія Андріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 322/90444-21 
 

Підтверджує, що Бортнік Лариса Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 323/113643-21 
 

Підтверджує, що Бортнік Регіна Вікторівна 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 «соціальні 

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 № 324/111899-21 
 

Підтверджує, що Борулько Євгенія Павлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 325/110110-21 
 

Підтверджує, що Босенко Світлана Вікторівна 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 «соціальні 

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 № 326/91545-21 
 

Підтверджує, що Ботвинко Олена Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 34,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 327/91210-21 
 

Підтверджує, що Ботвінко Валентина Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 328/91452-21 
 

Підтверджує, що Ботвінко Вікторія Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 329/110519-21 
 

Підтверджує, що Боцула Діана Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 330/94196-21 
 

Підтверджує, що Бочарова Алла Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 34,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 331/102078-21 
 

Підтверджує, що Бочарова Наталія Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 332/92089-21 
 

Підтверджує, що Браженко Юлія Василівна 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 «соціальні 

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 № 333/111123-21 
 

Підтверджує, що Бражнікова Світлана Миколаївна 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 «соціальні 

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 № 334/113023-21 
 

Підтверджує, що Братчик Світлана Віталіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 335/107208-21 
 

Підтверджує, що Брацило Олена Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 8,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 336/104856-21 
 

Підтверджує, що Бренч Сергій Миколайович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 337/91550-21 
 

Підтверджує, що Бризицька Людмила Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 338/108534-21 
 

Підтверджує, що Брилиста Ніна Віталіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 9,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 339/104511-21 
 

Підтверджує, що Брильова Інна Олексіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 340/105956-21 
 

Підтверджує, що Британська Вікторія Борисівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 10,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 341/109732-21 
 

Підтверджує, що Бровко Анастасія Андріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 342/112599-21 
 

Підтверджує, що Броун Тетяна Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 343/103126-21 
 

Підтверджує, що Бруй Алла Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 32,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 344/102790-21 
 

Підтверджує, що Бруй Юлія Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 345/108709-21 
 

Підтверджує, що Брук Вікторія Володимирівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 30 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 346/110441-21 
 

Підтверджує, що Брунько Катерина Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 347/113689-21 
 

Підтверджує, що Бублик Лідія Володимирівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 348/112209-21 
 

Підтверджує, що Бублієнко Марина Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 19 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 349/106817-21 
 

Підтверджує, що Бугайова Вікторія Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 3 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 350/109766-21 
 

Підтверджує, що Бугрим Олена Володимирівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 35,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 351/106845-21 
 

Підтверджує, що Будаєва Олена Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 352/97630-21 
 

Підтверджує, що Будім Євдокія Петрівна 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 «соціальні 

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 № 353/94180-21 
 

Підтверджує, що Бужин Тарас Миколайович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 354/90963-21 
 

Підтверджує, що Бужинська Юлія Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 355/94615-21 
 

Підтверджує, що Бузган Ольга Юріївна 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 «соціальні 

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 № 356/94102-21 
 

Підтверджує, що Букловська Надія Юхимівна 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 «соціальні 

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 № 357/108944-21 
 

Підтверджує, що Букреєва Ірина Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 3 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 358/91926-21 
 

Підтверджує, що Букша Олена Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 359/108351-21 
 

Підтверджує, що Булаарас Тимур Хедієвич виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 360/108355-21 
 

Підтверджує, що Булава Юлія Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 29,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 361/111082-21 
 

Підтверджує, що Булавіна Марина Віталіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 362/108112-21 
 

Підтверджує, що Булавіна Оксана Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 363/90713-21 
 

Підтверджує, що Булана Людмила Борисівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 23,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 364/102358-21 
 

Підтверджує, що Буланов Валерій Анатолійович 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 «соціальні 

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 № 365/112804-21 
 

Підтверджує, що Буланова Марина Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 366/96627-21 
 

Підтверджує, що Булат Тетяна Володимирівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 367/106435-21 
 

Підтверджує, що Булат Тетяна Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 368/92424-21 
 

Підтверджує, що Булатицький Євген Вікторович 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 «соціальні 

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 № 369/98600-21 
 

Підтверджує, що Булах Світлана Валеріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 370/92374-21 
 

Підтверджує, що Булига Дмитро Павлович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 371/113791-21 
 

Підтверджує, що Бунчук Оксана Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 7 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 372/107430-21 
 

Підтверджує, що Буриліна Інна Вячеславівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 373/100445-21 
 

Підтверджує, що Бурлака Олена Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 374/102825-21 
 

Підтверджує, що Бурлака Світлана Валентинівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 375/112005-21 
 

Підтверджує, що Бурса Вікторія Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 376/113334-21 
 

Підтверджує, що Буслаєва Ольга Юріївна 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 «соціальні 

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 № 377/105599-21 
 

Підтверджує, що Бусовікова Ксенія Олексіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 378/101034-21 
 

Підтверджує, що Бутенко Наталя Георгіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 379/112289-21 
 

Підтверджує, що Бутенко Ольга Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 380/92980-21 
 

Підтверджує, що Бутко Ірина 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 «соціальні 

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 № 381/93606-21 
 

Підтверджує, що Бутко Олена Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 382/96330-21 
 

Підтверджує, що Буткова Ірина Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 383/112212-21 
 

Підтверджує, що Бухановська Марина Анатоліївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 384/92059-21 
 

Підтверджує, що Бухна Ольга Владиславівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 385/98742-21 
 

Підтверджує, що Бухтіярова Альона Олександрівна 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 «соціальні 

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 № 386/111448-21 
 

Підтверджує, що Бучакчийська Дарина 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 «соціальні 

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 № 387/98693-21 
 

Підтверджує, що Бучковська Лілія Казимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 388/105159-21 
 

Підтверджує, що Бякова Ірина Володимирівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 389/93633-21 
 

Підтверджує, що В'южаніна Світлана Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 390/111528-21 
 

Підтверджує, що В'юник Ольга Володимирівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 391/102961-21 
 

Підтверджує, що Вавілова Тетяна Григорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 23,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 392/90467-21 
 

Підтверджує, що Вагіс Олег Вікторович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 393/106769-21 
 

Підтверджує, що Вайло Ірина Миколаївна 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 «соціальні 

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 № 394/94203-21 
 

Підтверджує, що Вайло Людмила Валентинівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 395/94236-21 
 

Підтверджує, що Вайло Тетяна 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 «соціальні 

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 № 396/111143-21 
 

Підтверджує, що Валентирова Алла Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 29,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 397/108252-21 
 

Підтверджує, що Валипіч Віталіна Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 42,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 398/96771-21 
 

Підтверджує, що Вальчук Валентина Олексіївна 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 «соціальні 

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 № 399/112954-21 
 

Підтверджує, що Ванденко Інна Вікторівна 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 «соціальні 

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 № 400/91896-21 
 

Підтверджує, що Вандишев Володимир Іванович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 41 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 401/109973-21 
 

Підтверджує, що Варбанська Наталія Федорівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 402/100376-21 
 

Підтверджує, що Варга Наталя Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 403/94893-21 
 

Підтверджує, що Варецька Ганна 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 «соціальні 

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 № 404/98041-21 
 

Підтверджує, що Варьонов Олександр Петрович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 405/96727-21 
 

Підтверджує, що Василевська Євгенія Анатоліївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 406/107375-21 
 

Підтверджує, що Василевська Світлана Олегівна 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 «соціальні 

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 № 407/110621-21 
 

Підтверджує, що Василенко Анастасія Василівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 408/90745-21 
 

Підтверджує, що Василенко Валентина Леонідівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 409/109822-21 
 

Підтверджує, що Василенко Вікторія Ярославівна 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 «соціальні 

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 № 410/94594-21 
 

Підтверджує, що Василенко Олена Андріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 411/90940-21 
 

Підтверджує, що Василець Ірина Олексіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 412/93316-21 
 

Підтверджує, що Василишена Ірина Павлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 413/110913-21 
 

Підтверджує, що Васильєва Анна Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 414/99582-21 
 

Підтверджує, що Васильєва Ганна Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 415/93844-21 
 

Підтверджує, що Васильєва Наталія Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 416/102487-21 
 

Підтверджує, що Васильєва Тетяна Анатоліївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 417/99584-21 
 

Підтверджує, що Васильковська Оксана Олексіївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 21,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 418/108022-21 
 

Підтверджує, що Васильченко Наталія Василівна 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 «соціальні 

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 № 419/91251-21 
 

Підтверджує, що Васильчук Лариса Федорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 420/100447-21 
 

Підтверджує, що Васькіна Марія Юріївна 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 «соціальні 

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 № 421/93092-21 
 

Підтверджує, що Васько Ганна Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 422/101659-21 
 

Підтверджує, що Васько Юлія Віталіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 423/94576-21 
 

Підтверджує, що Васянович Юлія Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 424/100226-21 
 

Підтверджує, що Ватажок Наталія Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 30,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 425/111527-21 
 

Підтверджує, що Вахміна Олена Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 26 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 426/93381-21 
 

Підтверджує, що Ващенко Валерія Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 427/112600-21 
 

Підтверджує, що Ващенко Іван Олександрович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 428/93614-21 
 

Підтверджує, що Вдовиченко Вікторія Анатоліївна 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 «соціальні 

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 № 429/110463-21 
 

Підтверджує, що Вевтоненко Інна Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 430/105049-21 
 

Підтверджує, що Великодний Олександр Олександрович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 431/107366-21 
 

Підтверджує, що Величко Марина Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 432/93742-21 
 

Підтверджує, що Величко Олеся Станіславівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 433/94116-21 
 

Підтверджує, що Величко Ольга Євгенівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 8,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 434/103198-21 
 

Підтверджує, що Вельгус Наталія Євгеніївна 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 «соціальні 

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 № 435/113735-21 
 

Підтверджує, що Вельчева Маргарита Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 436/97340-21 
 

Підтверджує, що Верба Людмила Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 437/98922-21 
 

Підтверджує, що Вербенко Євгенія Юріївна 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 «соціальні 

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 № 438/93476-21 
 

Підтверджує, що Вербицька Наталія Борисівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 439/91110-21 
 

Підтверджує, що Вербицька Наталія Федорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 440/91272-21 
 

Підтверджує, що Вербій Людмила Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 441/105048-21 
 

Підтверджує, що Вергун Ірина Броніславівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 442/92729-21 
 

Підтверджує, що Верезовська Ольга Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 443/93290-21 
 

Підтверджує, що Веремчук Алла Пилипівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 444/93161-21 
 

Підтверджує, що Верещагіна Вікторія 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 «соціальні 

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 № 445/102665-21 
 

Підтверджує, що Версетілова Юлія Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 446/98917-21 
 

Підтверджує, що Вертегель Маргарита Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 447/107221-21 
 

Підтверджує, що Вертелицька Наталя Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 448/113472-21 
 

Підтверджує, що Вертилецька Оксана Анатоліївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 449/91414-21 
 

Підтверджує, що Веселова Марина Віталіївна 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 «соціальні 

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 № 450/93564-21 
 

Підтверджує, що Веселовська Олена Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 451/112199-21 
 

Підтверджує, що Ветреннікова Олена Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 452/91134-21 
 

Підтверджує, що Вечерка Наталія Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 453/94381-21 
 

Підтверджує, що Вєлкова Лариса Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 454/100276-21 
 

Підтверджує, що Вєпрєва Наталія Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 455/97506-21 
 

Підтверджує, що Вєсєлов Віктор Володимирович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 21,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 456/103010-21 
 

Підтверджує, що Вєтрова Наталя Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 36,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 457/106145-21 
 

Підтверджує, що Видиш Андрій Вікторович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 458/92359-21 
 

Підтверджує, що Видря Ігор Васильович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 459/113683-21 
 

Підтверджує, що Виниченко Євген Леонідович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 460/96279-21 
 

Підтверджує, що Винник-Константинова Марина Миколаївна виконував(-ла) 

професійні обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 

годин(-и), під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 461/94392-21 
 

Підтверджує, що Винниченко Тетяна Вацлавівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 462/107128-21 
 

Підтверджує, що Виноградова Ангеліна Вікторівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 463/105055-21 
 

Підтверджує, що Винокурова Ірина Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 464/110092-21 
 

Підтверджує, що Винокурова Ольга Віталіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 23,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 465/95632-21 
 

Підтверджує, що Висоцька Оксана Олегівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 466/94776-21 
 

Підтверджує, що Висоцька Оксана Степанівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 467/95176-21 
 

Підтверджує, що Вишневська Вікторія Аркадіївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 468/103037-21 
 

Підтверджує, що Вівдич Ольга Леонідівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 469/94567-21 
 

Підтверджує, що Відющенко Ірина Леонідівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 470/90114-21 
 

Підтверджує, що Візиренко Любов Євгенівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 471/98716-21 
 

Підтверджує, що Візіренко Олена Віталіївна 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 «соціальні 

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 № 472/97505-21 
 

Підтверджує, що Візірська Ірина Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 473/92009-21 
 

Підтверджує, що Віличко Марина Валентинівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 474/109866-21 
 

Підтверджує, що Вінданова Ольга Олексіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 475/112815-21 
 

Підтверджує, що Вінецька Світлана Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 29,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 476/112601-21 
 

Підтверджує, що Вініченко Віта Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 477/102804-21 
 

Підтверджує, що Вініченко Ельмира Сафаровна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 478/104659-21 
 

Підтверджує, що Вініченко Ольга Анатоліївна 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 «соціальні 

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 № 479/93460-21 
 

Підтверджує, що Вініченко Світлана Миколаївна 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 «соціальні 

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 № 480/91743-21 
 

Підтверджує, що Вінклер Інна Володимирівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 481/108659-21 
 

Підтверджує, що Вінницька Антоніна Анатоліївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 14 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 482/109865-21 
 

Підтверджує, що Вінниченко Юлія Леонідівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 33,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 483/110001-21 
 

Підтверджує, що Віннікова Ірина Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 484/112346-21 
 

Підтверджує, що Віноградова Маргарита Вікторівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 50,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 485/103121-21 
 

Підтверджує, що Віткова Лариса Олександрівна 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 «соціальні 

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 № 486/113468-21 
 

Підтверджує, що Вітковська Людмила Сергіївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 487/108999-21 
 

Підтверджує, що Вітчинкіна Яніна Станіславівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 488/106502-21 
 

Підтверджує, що Віхляєв Володимир Вікторович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 46,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 489/113305-21 
 

Підтверджує, що Владімірова Наталія 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 «соціальні 

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 № 490/96063-21 
 

Підтверджує, що Власенко Лев Валерійович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 35,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 491/110550-21 
 

Підтверджує, що Власенко Наталя Євгенівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 492/104867-21 
 

Підтверджує, що Власенко Ольга Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 493/106212-21 
 

Підтверджує, що Власова Оксана Григорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 494/92453-21 
 

Підтверджує, що Власова Олена Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 495/104593-21 
 

Підтверджує, що Власова Тетяна Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 496/111254-21 
 

Підтверджує, що Власюк Людмила Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 497/94274-21 
 

Підтверджує, що Влязлов Андрій Євгенович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 498/94557-21 
 

Підтверджує, що Вовк Євгеній Петрович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 499/111463-21 
 

Підтверджує, що Вовк Людмила Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 30 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 500/106192-21 
 

Підтверджує, що Вовк Маргарита Валентинівна 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 «соціальні 

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 № 501/94777-21 
 

Підтверджує, що Вовк Ольга Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 502/107452-21 
 

Підтверджує, що Вовк Юлія Леонідівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 503/100465-21 
 

Підтверджує, що Вовченко Тетяна Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 504/92004-21 
 

Підтверджує, що Водолавська Наталя Василівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 505/107176-21 
 

Підтверджує, що Водолазська Тетяна Анатоліївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 29,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 506/106609-21 
 

Підтверджує, що Водяницька Валентина Іванівна 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 «соціальні 

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 № 507/97962-21 
 

Підтверджує, що Вознюк Ірина Олегівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 508/112334-21 
 

Підтверджує, що Войнікова Юлія Петрівна 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 «соціальні 

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 № 509/111077-21 
 

Підтверджує, що Войтенко Тетяна Миколаївна 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 «соціальні 

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 № 510/111060-21 
 

Підтверджує, що Воленко Ольга Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 511/107429-21 
 

Підтверджує, що Волик Анастасія Сергіївна 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 «соціальні 

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 № 512/90592-21 
 

Підтверджує, що Волик Олена Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 513/93807-21 
 

Підтверджує, що Волинець Галина Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 29,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 514/100935-21 
 

Підтверджує, що Волков Валерій Олексійович 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 «соціальні 

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 № 515/112341-21 
 

Підтверджує, що Волкова Олександра Сергіївна 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 «соціальні 

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 № 516/91064-21 
 

Підтверджує, що Волкова Юлія Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 30 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 517/91256-21 
 

Підтверджує, що Волобоєва Лариса Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 518/108673-21 
 

Підтверджує, що Волобуєва Олена Сергіївна 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 «соціальні 

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 № 519/94099-21 
 

Підтверджує, що Волобуєва Олеся Михайлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 520/95643-21 
 

Підтверджує, що Волосатова Ольга Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 29,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 521/108572-21 
 

Підтверджує, що Волошин Анатолій Анатолійович 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 «соціальні 

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 № 522/91710-21 
 

Підтверджує, що Волошин Володимир Євгенович 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 «соціальні 

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 № 523/92390-21 
 

Підтверджує, що Волошин Микола Петрович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 524/105945-21 
 

Підтверджує, що Волошина Наталя Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 525/104497-21 
 

Підтверджує, що Волошина Оксана Анатоліївна 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 «соціальні 

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 № 526/93179-21 
 

Підтверджує, що Волошина Світлана Анатоліївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 527/96718-21 
 

Підтверджує, що Волошина Юлія Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 29,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 528/106424-21 
 

Підтверджує, що Волошина Яна Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 529/112602-21 
 

Підтверджує, що Волошинова Віта Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 530/108394-21 
 

Підтверджує, що Волошко Тетяна Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 531/110975-21 
 

Підтверджує, що Волчанова Світлана Вікторівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 532/105552-21 
 

Підтверджує, що Воржанська Світлана Анатоліївна 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 «соціальні 

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 № 533/93382-21 
 

Підтверджує, що Воробйова Вікторія Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 534/110154-21 
 

Підтверджує, що Воробйова Вікторія Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 34,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 535/92275-21 
 

Підтверджує, що Воробйова Марина Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 536/102689-21 
 

Підтверджує, що Воробйова Оксана Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 537/113130-21 
 

Підтверджує, що Воробйова Ольга Костянтинівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 538/93385-21 
 

Підтверджує, що Воробйова Тетяна Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 539/90215-21 
 

Підтверджує, що Ворожко Лариса Євгенівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 30 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 540/104921-21 
 

Підтверджує, що Ворона Юлія Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 541/94020-21 
 

Підтверджує, що Вороніна Наталія Григорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 542/93274-21 
 

Підтверджує, що Воронова Ольга Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 35 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 543/94267-21 
 

Підтверджує, що Воронцова Лариса Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 544/96530-21 
 

Підтверджує, що Воронюк Ірина Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 545/90921-21 
 

Підтверджує, що Воропай Юлія Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 546/102415-21 
 

Підтверджує, що Ворушило Ольга Євгенівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 23,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 547/109991-21 
 

Підтверджує, що Восьмерик Аліна Віталіївна 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 «соціальні 

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 № 548/112117-21 
 

Підтверджує, що Вощінська Юлія Леонідівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 40,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 549/91901-21 
 

Підтверджує, що Врублевська Людмила Вячеславівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 550/111117-21 
 

Підтверджує, що Вязментінова Наталя Михайлівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 551/105157-21 
 

Підтверджує, що Гава Наталія Михайлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 552/102306-21 
 

Підтверджує, що Гавдида Ганна Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 553/111868-21 
 

Підтверджує, що Гавриленко Анна Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 10,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 554/91535-21 
 

Підтверджує, що Гавриленко Ганна Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 555/97502-21 
 

Підтверджує, що Гавриленко Дмитро Григорович 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 «соціальні 

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 № 556/111778-21 
 

Підтверджує, що Гавриленко Карина Русланівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 557/103242-21 
 

Підтверджує, що Гавриленко Ніна Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 558/90065-21 
 

Підтверджує, що Гавриленко Світлана Валентинівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 559/112179-21 
 

Підтверджує, що Гавриленко Юлія Анатоліївна 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 «соціальні 

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 № 560/112221-21 
 

Підтверджує, що Гаврилова Марія Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 561/102968-21 
 

Підтверджує, що Гаврилюк Інесса Костянтинівна 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 «соціальні 

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 № 562/102674-21 
 

Підтверджує, що Гаврилюк Наталія Павлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 563/104868-21 
 

Підтверджує, що Гаврилюк Наталія Петрівна 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 «соціальні 

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 № 564/94600-21 
 

Підтверджує, що Гаврилюк Тетяна Анатоліївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 14 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 565/112222-21 
 

Підтверджує, що Гаврюшенко Анастасія Валеріївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 566/91979-21 
 

Підтверджує, що Гаджилова Лариса Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 567/108557-21 
 

Підтверджує, що Гаджиріга Іван Сергійович 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 «соціальні 

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 № 568/112483-21 
 

Підтверджує, що Газюкіна Інна Леонідівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 19 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 569/92533-21 
 

Підтверджує, що Гайдай Олена Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 570/112603-21 
 

Підтверджує, що Гайдук Аліна Олександрівна 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 «соціальні 

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 № 571/105931-21 
 

Підтверджує, що Гайдук Олена Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 572/91164-21 
 

Підтверджує, що Галактіонов Олексій Васильович 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 «соціальні 

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 № 573/113267-21 
 

Підтверджує, що Галантюк Тетяна Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 574/97826-21 
 

Підтверджує, що Галас Світлана Валеріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 575/109695-21 
 

Підтверджує, що Галатенко Юлія Олексіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 12,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 576/91985-21 
 

Підтверджує, що Галахова Олена Євгенівна 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 «соціальні 

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 № 577/92238-21 
 

Підтверджує, що Галаш Юлія Павлівна 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 «соціальні 

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 № 578/109978-21 
 

Підтверджує, що Галишева Альона Михайлівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 30 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 579/90717-21 
 

Підтверджує, що Галічева Ірина Павлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 580/107433-21 
 

Підтверджує, що Галкіна Інесса Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 581/94690-21 
 

Підтверджує, що Галкіна Тетяна Мілібаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 582/112484-21 
 

Підтверджує, що Галуза Тетяна Валеріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 583/107962-21 
 

Підтверджує, що Галчанська Віталіна Віталіївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 584/112419-21 
 

Підтверджує, що Гаман Іван Миколайович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 585/110004-21 
 

Підтверджує, що Гамаюнова Ольга Ігорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 586/91051-21 
 

Підтверджує, що Гамбург Інна Аркадіївна 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 «соціальні 

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 № 587/105888-21 
 

Підтверджує, що Гамора Ольга Вікторівна 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 «соціальні 

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 № 588/91199-21 
 

Підтверджує, що Гандзюк Жанна 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 «соціальні 

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 № 589/111892-21 
 

Підтверджує, що Ганєва Елліна Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 590/107367-21 
 

Підтверджує, що Ганзина Віта Олегівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 591/100220-21 
 

Підтверджує, що Ганцовська Маргарита Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 12,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 592/103906-21 
 

Підтверджує, що Ганюков Нікіта Юрійович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 593/110863-21 
 

Підтверджує, що Гапоненко Марія Олександрівна 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 «соціальні 

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 № 594/99972-21 
 

Підтверджує, що Гаращенко Альона Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 12,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 595/93462-21 
 

Підтверджує, що Гарбар Володимир Миколайович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 596/110563-21 
 

Підтверджує, що Гарбарець Елліна Валеріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 34 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 597/106138-21 
 

Підтверджує, що Гаргай Римма Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 598/92726-21 
 

Підтверджує, що Гаргесян Лариса Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 35,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 599/94242-21 
 

Підтверджує, що Гардер Марія Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 600/105199-21 
 

Підтверджує, що Гаркуша Наталя Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 21 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 601/102734-21 
 

Підтверджує, що Гармаш Олена Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 602/93003-21 
 

Підтверджує, що Гарус Любов Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 603/100813-21 
 

Підтверджує, що Гаряга Лілія Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 604/90374-21 
 

Підтверджує, що Гаряча Галина Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 605/112485-21 
 

Підтверджує, що Гафарова Тетяна Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 12,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 606/96141-21 
 

Підтверджує, що Гах Наталія Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 607/109685-21 
 

Підтверджує, що Гвоздецький Максим Сергійович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 608/113277-21 
 

Підтверджує, що Гелдаш Анна Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 609/113272-21 
 

Підтверджує, що Гелдаш Артем Андрійович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 610/97384-21 
 

Підтверджує, що Гелдаш Юлія Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 611/111207-21 
 

Підтверджує, що Генов-Стешенко Андрій Вікторович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 612/111213-21 
 

Підтверджує, що Генов-Стешенко Олексій Вікторович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 613/96357-21 
 

Підтверджує, що Генчева Вікторія Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 51,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 614/91498-21 
 

Підтверджує, що Герасименко Валентина Сергіївна 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 «соціальні 

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 № 615/97609-21 
 

Підтверджує, що Герасименко Марина Вікторівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 616/93817-21 
 

Підтверджує, що Герасименко Світлана Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 617/96649-21 
 

Підтверджує, що Герасименко Тетяна Гаврилівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 618/103889-21 
 

Підтверджує, що Герегієв Василь Павлович 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 «соціальні 

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 № 619/113678-21 
 

Підтверджує, що Германенко Олеся Олексіївна 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 «соціальні 

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 № 620/96214-21 
 

Підтверджує, що Геута Наталя Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 621/98414-21 
 

Підтверджує, що Гиріна Тетяна Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 622/92483-21 
 

Підтверджує, що Гіляка Ігор Сергійович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 623/108443-21 
 

Підтверджує, що Гінчук Лілія Анатоліївна 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 «соціальні 

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 № 624/101885-21 
 

Підтверджує, що Гіріч Олена Олександрівна 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 «соціальні 

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 № 625/92971-21 
 

Підтверджує, що Гладишева Світлана Вікторівна 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 «соціальні 

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 № 626/112130-21 
 

Підтверджує, що Гладкова Варвара Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 627/94463-21 
 

Підтверджує, що Гладнєва Лідія Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 15,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 628/93538-21 
 

Підтверджує, що Глазиріна Олена Валеріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 629/112805-21 
 

Підтверджує, що Глазкова Анастасія Тимофіївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 630/109992-21 
 

Підтверджує, що Глазунов Владислав Ігорович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 631/111371-21 
 

Підтверджує, що Глебова Наталя Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 7 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 632/97436-21 
 

Підтверджує, що Глинянко Ірина Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 633/108295-21 
 

Підтверджує, що Глинянська Анастасія Едуардівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 634/112710-21 
 

Підтверджує, що Глоба Анастасія Геннадіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 15,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 635/94640-21 
 

Підтверджує, що Глоба Олена Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 636/108100-21 
 

Підтверджує, що Гловацька Тетяна Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 637/110128-21 
 

Підтверджує, що Глодан Вікторія Ельдарівна 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 «соціальні 

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 № 638/90769-21 
 

Підтверджує, що Глуцька Оксана Євгеніївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 639/92944-21 
 

Підтверджує, що Глушко Майя Степанівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 640/112282-21 
 

Підтверджує, що Глушко Юлія Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 641/111113-21 
 

Підтверджує, що Глущенко Оксана Валентинівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 642/111078-21 
 

Підтверджує, що Глядченко Світлана Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 643/110056-21 
 

Підтверджує, що Глянь Світлана Борисівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 14,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 644/96732-21 
 

Підтверджує, що Гнєдашова Тетяна Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 14 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 645/92818-21 
 

Підтверджує, що Гнідкова Олена Станіславівна 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 «соціальні 

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 № 646/110211-21 
 

Підтверджує, що Гнусіна Ганна Василівна 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 «соціальні 

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 № 647/95357-21 
 

Підтверджує, що Говоруха Ірина Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 648/96644-21 
 

Підтверджує, що Говоруха Олеся Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 649/96116-21 
 

Підтверджує, що Говорухіна Ольга Іванівна 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 «соціальні 

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 № 650/91149-21 
 

Підтверджує, що Гоголенко Ірина Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 35 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 651/103038-21 
 

Підтверджує, що Гоголенко Оксана Анатоліївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 652/89883-21 
 

Підтверджує, що Гоголь Олена Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 30 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 653/105950-21 
 

Підтверджує, що Голдінова Анастасія Дмитрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 654/105085-21 
 

Підтверджує, що Голець Наталія Павлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 655/112361-21 
 

Підтверджує, що Голєнкова Анна Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 656/109833-21 
 

Підтверджує, що Голованов Максим Вікторович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 657/99587-21 
 

Підтверджує, що Голованова Ольга Василівна 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 «соціальні 

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 № 658/110933-21 
 

Підтверджує, що Головань Валерія Юріївна 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 «соціальні 

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 № 659/103006-21 
 

Підтверджує, що Головань Олена Павлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 660/111151-21 
 

Підтверджує, що Головань Яна Володимирівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 661/99658-21 
 

Підтверджує, що Головатенко Лариса Геннадіївна 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 «соціальні 

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 № 662/107958-21 
 

Підтверджує, що Головач Наталія 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 «соціальні 

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 № 663/109565-21 
 

Підтверджує, що Головіна Олена Олександрівна 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 «соціальні 

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 № 664/110993-21 
 

Підтверджує, що Головльова Анастасія Олегівна 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 «соціальні 

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 № 665/107320-21 
 

Підтверджує, що Головльова Юлія Іванівна 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 «соціальні 

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 № 666/106333-21 
 

Підтверджує, що Головченко Ольга Миколаївна 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 «соціальні 

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 № 667/103606-21 
 

Підтверджує, що Голофєєв Володимир Іванович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 668/90219-21 
 

Підтверджує, що Голуб Тамара Станіславівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 34,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 669/100291-21 
 

Підтверджує, що Голубєва Наталія Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 670/96830-21 
 

Підтверджує, що Голубка Ірина Вадимівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 671/94266-21 
 

Підтверджує, що Гольцова Олена Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 672/106273-21 
 

Підтверджує, що Гомонова Наталія Миколаївна 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 «соціальні 

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 № 673/107042-21 
 

Підтверджує, що Гонтар Алевтина Євгенівна 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 «соціальні 

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 № 674/107408-21 
 

Підтверджує, що Гонтар Ганна Володимирівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 675/105749-21 
 

Підтверджує, що Гончар Ярослав Юрійович 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 «соціальні 

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 № 676/106680-21 
 

Підтверджує, що Гончаренко Віталій Миколайович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 677/111233-21 
 

Підтверджує, що Гончаренко Галина Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 678/113581-21 
 

Підтверджує, що Гончаренко Леся Станіславівна 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 «соціальні 

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 № 679/111937-21 
 

Підтверджує, що Гончаренко Олена Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 680/100928-21 
 

Підтверджує, що Гончаренко Світлана Валеріївна 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 «соціальні 

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 № 681/91314-21 
 

Підтверджує, що Гончаренко Юлія Валеріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 682/100442-21 
 

Підтверджує, що Гончарова Марина Вікторівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 683/113734-21 
 

Підтверджує, що Гончарова Марія Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 684/108383-21 
 

Підтверджує, що Гончарова Наталя 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 «соціальні 

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 № 685/91496-21 
 

Підтверджує, що Гончарова Світлана Вікторівна 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 «соціальні 

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 № 686/99434-21 
 

Підтверджує, що Гопієнкова Лілія Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 687/103107-21 
 

Підтверджує, що Горб Ірина Володимирівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 688/108571-21 
 

Підтверджує, що Горбань Ангеліна Вячеславівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 15 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 689/103437-21 
 

Підтверджує, що Горбань Дар'я Дмитрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 690/109489-21 
 

Підтверджує, що Горбань Наталя Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 691/93600-21 
 

Підтверджує, що Горбась Людмила Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 692/100665-21 
 

Підтверджує, що Горбатенко Юлія Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 693/93894-21 
 

Підтверджує, що Горбатова Наталія Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 694/111895-21 
 

Підтверджує, що Горбачова Марія Євгеніївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 695/105155-21 
 

Підтверджує, що Горбенко Катерина Павлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 696/112288-21 
 

Підтверджує, що Горбенко Марина Олексіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 697/104869-21 
 

Підтверджує, що Горбенко Наталія Вікторівна 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 «соціальні 

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 № 698/96642-21 
 

Підтверджує, що Горбич Ольга Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 699/111864-21 
 

Підтверджує, що Гордієнко Катерина Дмитрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 700/107185-21 
 

Підтверджує, що Гордієнко Наталія Григорівна 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 «соціальні 

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 № 701/96133-21 
 

Підтверджує, що Гордієнко Олена 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 «соціальні 

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 № 702/110922-21 
 

Підтверджує, що Гордінська Ірина Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 29,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 703/96114-21 
 

Підтверджує, що Горкунова Олена Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 704/107381-21 
 

Підтверджує, що Горлач Лариса Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 705/90987-21 
 

Підтверджує, що Горлова Олена Іванівна 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 «соціальні 

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 № 706/104662-21 
 

Підтверджує, що Горлова Юлія Олександрівна 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 «соціальні 

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 № 707/98897-21 
 

Підтверджує, що Горобець Олена Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 708/111372-21 
 

Підтверджує, що Городнича Світлана Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 42,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 709/112941-21 
 

Підтверджує, що Городниченко Тетяна Іванівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 710/105623-21 
 

Підтверджує, що Городніча Наталія Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 711/105918-21 
 

Підтверджує, що Горохова Олена Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 712/94647-21 
 

Підтверджує, що Горулько Наталія Валеріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 713/99649-21 
 

Підтверджує, що Горшкова Оксана Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 714/93474-21 
 

Підтверджує, що Гостєва Олена Олександрівна 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 «соціальні 

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 № 715/100845-21 
 

Підтверджує, що Гостіщев Віктор Валерійович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 716/93133-21 
 

Підтверджує, що Гостюшкін Олександр Вікторович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 717/113584-21 
 

Підтверджує, що Готманова Яніна Вячеславівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 718/100573-21 
 

Підтверджує, що Грак Любов Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 41,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 719/92939-21 
 

Підтверджує, що Граті Олена Владиславівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 21,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 720/105792-21 
 

Підтверджує, що Гребенець Ірина 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 «соціальні 

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 № 721/91209-21 
 

Підтверджує, що Греджева Ірина Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 722/90871-21 
 

Підтверджує, що Гренкова Людмила Федорівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 723/91034-21 
 

Підтверджує, що Гречка Алла Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 724/98888-21 
 

Підтверджує, що Гречка Альона Вячеславівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 725/108023-21 
 

Підтверджує, що Гречко Яна Володимирівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 726/109488-21 
 

Підтверджує, що Грибачова Ганна Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 727/90237-21 
 

Підтверджує, що Грибачова Майя Ігорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 35 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 728/112366-21 
 

Підтверджує, що Грибенюк Галина Олексіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 729/96147-21 
 

Підтверджує, що Грибкова Алла Анатоліївна 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 «соціальні 

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 № 730/94751-21 
 

Підтверджує, що Григор'єва - Демченко Наталія Василівна виконував(-ла) 

професійні обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 

годин(-и), під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 731/97474-21 
 

Підтверджує, що Григор'єва Олена Вікторівна 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 «соціальні 

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 № 732/89925-21 
 

Підтверджує, що Григоращенко Вікторія Юріївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 733/90168-21 
 

Підтверджує, що Григоренко Анжела Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 734/99619-21 
 

Підтверджує, що Григоренко Любов Вікторівна 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 «соціальні 

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 № 735/108798-21 
 

Підтверджує, що Григоренко Маргарита Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 736/104310-21 
 

Підтверджує, що Григоренко Олена Валеріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 48,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 737/92346-21 
 

Підтверджує, що Григоренко Яніна Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 738/92269-21 
 

Підтверджує, що Григор`єва Наталя Костянтинівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 739/100203-21 
 

Підтверджує, що Гринчишина Юлія Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 36,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 740/89918-21 
 

Підтверджує, що Гринь Зоя Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 741/104859-21 
 

Підтверджує, що Гринь Ігор Вікторович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 742/100578-21 
 

Підтверджує, що Гринь Ірина Володимирівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 743/105781-21 
 

Підтверджує, що Гринь Тетяна Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 8,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 744/90184-21 
 

Підтверджує, що Грипась Інна Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 42,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 745/111146-21 
 

Підтверджує, що Грицаєнко Аліна Олегівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 746/103900-21 
 

Підтверджує, що Грицаєнко Надія Олександрівна 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 «соціальні 

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 № 747/99639-21 
 

Підтверджує, що Грицанюк Ділара Гідаятівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 12,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 748/104594-21 
 

Підтверджує, що Грицаченко Наталя 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 «соціальні 

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 № 749/102795-21 
 

Підтверджує, що Гриценко Наталія Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 750/101665-21 
 

Підтверджує, що Гриценко Ольга Михайлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 751/113279-21 
 

Підтверджує, що Гришина Тетяна Михайлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 752/112347-21 
 

Підтверджує, що Гришко Олег Анатолійович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 42,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 753/94045-21 
 

Підтверджує, що Гришко Олена Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 754/108253-21 
 

Підтверджує, що Гришко Світлана Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 25 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 755/99852-21 
 

Підтверджує, що Грищенко Анна Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 756/112606-21 
 

Підтверджує, що Грімова Вікторія Леонідівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 757/106375-21 
 

Підтверджує, що Грінь Яна Юріївна 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 «соціальні 

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 № 758/100811-21 
 

Підтверджує, що Гріховодов Максим Валерійович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 759/107781-21 
 

Підтверджує, що Гріховодова Оксана Олегівна 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 «соціальні 

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 № 760/105944-21 
 

Підтверджує, що Гронь Андрій Михайлович 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 «соціальні 

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 № 761/105941-21 
 

Підтверджує, що Гронь Юлія Олегівна 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 «соціальні 

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 № 762/113283-21 
 

Підтверджує, що Грук Інна Михайлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 763/91393-21 
 

Підтверджує, що Грушкіна Світлана Вікторівна 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 «соціальні 

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 № 764/93497-21 
 

Підтверджує, що Губа Оксана Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 765/105154-21 
 

Підтверджує, що Губа Тетяна Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 766/111479-21 
 

Підтверджує, що Гудкова Надія Дмитрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 767/112818-21 
 

Підтверджує, що Гузенко Катерина Олександрівна 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 «соціальні 

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 № 768/104574-21 
 

Підтверджує, що Гузенкова Оксана Анатоліївна 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 «соціальні 

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 № 769/94318-21 
 

Підтверджує, що Гузій Світлана Валеріївна 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 «соціальні 

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 № 770/112106-21 
 

Підтверджує, що Гузь Ірина Віталіївна 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 «соціальні 

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 № 771/93969-21 
 

Підтверджує, що Гук Вікторія Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 772/102826-21 
 

Підтверджує, що Гула Світлана 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 «соціальні 

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 № 773/96758-21 
 

Підтверджує, що Гулак Оксана 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 «соціальні 

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 № 774/93077-21 
 

Підтверджує, що Гулая Світлана Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 775/102315-21 
 

Підтверджує, що Гулевський Вадим Борисович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 25 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 776/93942-21 
 

Підтверджує, що Гуленко Ірина Андріївна 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 «соціальні 

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 № 777/94148-21 
 

Підтверджує, що Гуляєва Людмила Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 7 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 778/102676-21 
 

Підтверджує, що Гумовська Людмила Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 779/110995-21 
 

Підтверджує, що Гунченко Світлана Анатоліївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 8,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 780/99152-21 
 

Підтверджує, що Гунько Інна Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 26 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 781/112348-21 
 

Підтверджує, що Гунько Лариса Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 782/93461-21 
 

Підтверджує, що Гураш Наталія Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 35,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 783/109167-21 
 

Підтверджує, що Гуржий Мирослава Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 784/92785-21 
 

Підтверджує, що Гурова Тетяна Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 785/95641-21 
 

Підтверджує, що Гуртова Ольга Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 786/97437-21 
 

Підтверджує, що Гур`єва Олена Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 787/100383-21 
 

Підтверджує, що Гусак Віталій Вячеславович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 788/112176-21 
 

Підтверджує, що Гусарова Юлія Рейгольдівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 29,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 789/106846-21 
 

Підтверджує, що Гусинська Вероніка Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 790/112943-21 
 

Підтверджує, що Гуснова Галина Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 791/98572-21 
 

Підтверджує, що Гутман Ганна Ігорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 792/110605-21 
 

Підтверджує, що Гуцуляк Олена Павлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 3 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 793/105543-21 
 

Підтверджує, що Гучевська Марина Михайлівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 794/98761-21 
 

Підтверджує, що Гущина Ірина Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 795/110444-21 
 

Підтверджує, що Д'яків Олександр Миколайович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 796/93651-21 
 

Підтверджує, що Д'ячков Максим Васильович 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 «соціальні 

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 № 797/97503-21 
 

Підтверджує, що Давиденко Альона Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 798/108254-21 
 

Підтверджує, що Давиденко Іван Олександрович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 799/111994-21 
 

Підтверджує, що Давиденко Оксана Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 800/94534-21 
 

Підтверджує, що Давиденко Тетяна Павлівна 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 «соціальні 

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 № 801/112109-21 
 

Підтверджує, що Давидова Вікторія Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 42,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 802/101605-21 
 

Підтверджує, що Давидова Людмила Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 803/112211-21 
 

Підтверджує, що Даниленко Олена Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 804/94050-21 
 

Підтверджує, що Даниленко Тетяна Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 805/92456-21 
 

Підтверджує, що Данилова Олена Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 806/93386-21 
 

Підтверджує, що Данильченко Олена Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 807/110874-21 
 

Підтверджує, що Данильчук Юлія Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 808/112349-21 
 

Підтверджує, що Данилюк Дарина Андріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 33,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 809/100849-21 
 

Підтверджує, що Данілкіна Тетяна Олександрівна 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 «соціальні 

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 № 810/104879-21 
 

Підтверджує, що Данілова Людмила Анатоліївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 811/112847-21 
 

Підтверджує, що Даніловська Ольга Вячеславівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 812/110442-21 
 

Підтверджує, що Данченко Поліна Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 813/91837-21 
 

Підтверджує, що Даншина Людмила Леонідівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 814/99617-21 
 

Підтверджує, що Данько Тетяна Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 815/99421-21 
 

Підтверджує, що Дацева Альона Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 816/102128-21 
 

Підтверджує, що Дашковська Наталія Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 817/109173-21 
 

Підтверджує, що Двоєносова Лариса Віталіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 3,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 818/110525-21 
 

Підтверджує, що Дворецька Олена Олексіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 3 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 819/91374-21 
 

Підтверджує, що Дворжак Ірина Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 820/101647-21 
 

Підтверджує, що Деєва Ільзіра Шамілівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 821/110576-21 
 

Підтверджує, що Дейдей Вікторія Станіславівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 822/110126-21 
 

Підтверджує, що Дейкіна Тетяна Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 35 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 823/90067-21 
 

Підтверджує, що Деканова Валентина Геннадіївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 824/108851-21 
 

Підтверджує, що Дем'яненко - Мамонова Вікторія Олександрівна виконував(-ла) 

професійні обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 

годин(-и), під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 825/98923-21 
 

Підтверджує, що Дем'яненко Віталіна Анатоліївна 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 «соціальні 

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 № 826/95234-21 
 

Підтверджує, що Дем'янова Тетяна Кирилівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 827/104888-21 
 

Підтверджує, що Демарецька Тетяна Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 828/105200-21 
 

Підтверджує, що Дембицька Наталя Вікторівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 829/93877-21 
 

Підтверджує, що Деменко Наталія Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 830/112711-21 
 

Підтверджує, що Дементьєва Анастасія Романівна 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 «соціальні 

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 № 831/90397-21 
 

Підтверджує, що Деменчук Юлія Ігорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 832/110094-21 
 

Підтверджує, що Демиденко Сергій Іванович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 51,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 833/98082-21 
 

Підтверджує, що Демиденко Тетяна Анатоліївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 51,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 834/109491-21 
 

Підтверджує, що Деміденко Анастасія Сергіївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 835/91873-21 
 

Підтверджує, що Демченко Вікторія Анатоліївна 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 «соціальні 

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 № 836/107395-21 
 

Підтверджує, що Демченко Ніна Германівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 837/90244-21 
 

Підтверджує, що Демчук Лілія Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 838/96193-21 
 

Підтверджує, що Денисенко Андрій Леонідович 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 «соціальні 

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 № 839/105152-21 
 

Підтверджує, що Денисенко Анжеліна Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 840/96019-21 
 

Підтверджує, що Денисенко Вікторія Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 841/99977-21 
 

Підтверджує, що Денисенко Володимир Васильович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 842/97427-21 
 

Підтверджує, що Денисенко Тетяна Айдеровна 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 «соціальні 

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 № 843/92267-21 
 

Підтверджує, що Денисова Наталя Едуардівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 844/108861-21 
 

Підтверджує, що Денисова Наталя Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 845/91146-21 
 

Підтверджує, що Денищенко Людмила Іванівна 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 «соціальні 

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 № 846/112486-21 
 

Підтверджує, що Дерев'янко Валентина Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 847/102667-21 
 

Підтверджує, що Дерев'янко Людмила Петрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 848/94014-21 
 

Підтверджує, що Дерев`янко Олена Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 849/104480-21 
 

Підтверджує, що Дереза Вікторія Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 850/113201-21 
 

Підтверджує, що Дереза Владислав Євгенійович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 30,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 851/110027-21 
 

Підтверджує, що Дерибас Марина Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 852/106266-21 
 

Підтверджує, що Дериведмідь Михайло Геннадійович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 34,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 853/112080-21 
 

Підтверджує, що Дериведмідь Олександра Сергіївна 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 «соціальні 

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 № 854/93233-21 
 

Підтверджує, що Деркач Валентина Григорівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 30 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 855/100424-21 
 

Підтверджує, що Деркач Юлія Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 12,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 856/110134-21 
 

Підтверджує, що Деркач Яна Валеріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 857/99063-21 
 

Підтверджує, що Дерябкіна Вікторія Ігорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 858/102614-21 
 

Підтверджує, що Десятерик Яна Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 859/113284-21 
 

Підтверджує, що Дехтяр Микола Анатолійович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 860/104502-21 
 

Підтверджує, що Дехтяренко Юлія Віталіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 861/90747-21 
 

Підтверджує, що Дєвочкіна Світлана Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 862/113151-21 
 

Підтверджує, що Джупанов Олександр Сергійович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 863/112214-21 
 

Підтверджує, що Дзикановська Ангеліна Павлівна 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 «соціальні 

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 № 864/105331-21 
 

Підтверджує, що Дзундза Олена Йосипівна 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 «соціальні 

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 № 865/93267-21 
 

Підтверджує, що Дзюба Лілія Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 866/100855-21 
 

Підтверджує, що Дзюба Оксана Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 867/107358-21 
 

Підтверджує, що Дзюба Роман Миколайович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 868/91136-21 
 

Підтверджує, що Дзюбенко Оксана Антонівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 869/110194-21 
 

Підтверджує, що Дзюзяк Людмила Вікторівна 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 «соціальні 

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 № 870/92452-21 
 

Підтверджує, що Дибка Катерина Михайлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 871/97443-21 
 

Підтверджує, що Дибко Світлана Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 872/107394-21 
 

Підтверджує, що Дибцева Ірина Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 873/95617-21 
 

Підтверджує, що Димченко Оксана Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 874/92781-21 
 

Підтверджує, що Динту Світлана Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 875/111149-21 
 

Підтверджує, що Дитюк Катерина Олегівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 876/90183-21 
 

Підтверджує, що Діброва Юлія Віталіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 877/100592-21 
 

Підтверджує, що Діброва Юлія Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 878/105954-21 
 

Підтверджує, що Діденко Неля Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 879/110626-21 
 

Підтверджує, що Дідик Сніжана Олегівна 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 «соціальні 

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 № 880/112540-21 
 

Підтверджує, що Дідух Ольга Костянтинівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 881/104666-21 
 

Підтверджує, що Дімітрова Тетяна Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 882/111792-21 
 

Підтверджує, що Дмитревич Марина Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 883/101803-21 
 

Підтверджує, що Дмитренко Наталія Валентинівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 884/112607-21 
 

Підтверджує, що Дмитренко Наталія Миколаївна 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 «соціальні 

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 № 885/100212-21 
 

Підтверджує, що Дмитренко Світлана Василівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 886/112608-21 
 

Підтверджує, що Дмитренко Світлана Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 887/112715-21 
 

Підтверджує, що Дмитренко Тетяна Анатоліївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 888/90031-21 
 

Підтверджує, що Дмитренко Тетяна Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 889/97600-21 
 

Підтверджує, що Дмитренко Тетяна Степанівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 890/98954-21 
 

Підтверджує, що Дмитриченко Анжела Олегівна 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 «соціальні 

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 № 891/90515-21 
 

Підтверджує, що Дмитрів Ольга Олександрівна 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 «соціальні 

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 № 892/90086-21 
 

Підтверджує, що Дмитрієва Тамара Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 893/112330-21 
 

Підтверджує, що Дмитрук Олена Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 894/100951-21 
 

Підтверджує, що Дмітрієва Любов Анатоліївна 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 «соціальні 

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 № 895/91451-21 
 

Підтверджує, що Добичин Євген Олександрович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 896/106203-21 
 

Підтверджує, що Добреля Олексій Сергійович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 897/96735-21 
 

Підтверджує, що Добрик Надія Григорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 898/97725-21 
 

Підтверджує, що Добришина Світлана Григоріївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 42,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 899/113262-21 
 

Підтверджує, що Добріна Тетяна Аркадіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 900/90261-21 
 

Підтверджує, що Добровольська Галина Василівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 901/113682-21 
 

Підтверджує, що Добровольський Ігор Анатолійович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 902/104599-21 
 

Підтверджує, що Добролюбова Ліна Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 903/110443-21 
 

Підтверджує, що Доброносова Оксана Євгеніївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 904/92411-21 
 

Підтверджує, що Добряк Наталія Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 905/92101-21 
 

Підтверджує, що Довбня Тетяна Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 906/90518-21 
 

Підтверджує, що Довженко Світлана Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 907/98912-21 
 

Підтверджує, що Долга Інна Яківна виконував(-ла) професійні обов’язки, пов’язані з 

проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 908/105562-21 
 

Підтверджує, що Долгошеєва Анна Євгенівна 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 «соціальні 

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 № 909/91945-21 
 

Підтверджує, що Долгушева Любов Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 910/92024-21 
 

Підтверджує, що Долдіна Вікторія Валентинівна 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 «соціальні 

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 № 911/105038-21 
 

Підтверджує, що Долусова Світлана Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 912/92932-21 
 

Підтверджує, що Доля Валентина 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 «соціальні 

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 № 913/100229-21 
 

Підтверджує, що Доля Людмила Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 914/97342-21 
 

Підтверджує, що Доля Ольга Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 915/102794-21 
 

Підтверджує, що Доля Ольга Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 916/91626-21 
 

Підтверджує, що Доля Тетяна Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 917/93123-21 
 

Підтверджує, що Домалєга Марина Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 918/91475-21 
 

Підтверджує, що Домаскіна Олена Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 919/105488-21 
 

Підтверджує, що Домбровська Анна Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 920/111147-21 
 

Підтверджує, що Домбровська Наталя Геннадіївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 29,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 921/108531-21 
 

Підтверджує, що Домбровська Яна Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 922/110142-21 
 

Підтверджує, що Доменюк Ірина Ігорівна 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 «соціальні 

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 № 923/107310-21 
 

Підтверджує, що Донець Ірина Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 924/102518-21 
 

Підтверджує, що Донець Тетяна Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 925/91532-21 
 

Підтверджує, що Донцова Олена Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 926/94879-21 
 

Підтверджує, що Донченко Лариса Михайлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 7 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 927/106363-21 
 

Підтверджує, що Донченко Юлія Іванівна 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 «соціальні 

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 № 928/105591-21 
 

Підтверджує, що Доценко Анна Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 9,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 929/112982-21 
 

Підтверджує, що Доценко Діана Ігорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 930/105097-21 
 

Підтверджує, що Доценко Ірина Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 931/95646-21 
 

Підтверджує, що Доценко Катерина Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 23,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 932/96740-21 
 

Підтверджує, що Доценко Оксана Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 14 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 933/92193-21 
 

Підтверджує, що Драбчук Олена Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 934/93680-21 
 

Підтверджує, що Драгонер Олена Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 14 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 935/109138-21 
 

Підтверджує, що Драновська Ольга Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 936/97787-21 
 

Підтверджує, що Дребущак Ірина Леонідівна 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 «соціальні 

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 № 937/106505-21 
 

Підтверджує, що Дригваль Юлія Ігорівна 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 «соціальні 

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 № 938/91066-21 
 

Підтверджує, що Дрозд Оксана Анатоліївна 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 «соціальні 

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 № 939/111164-21 
 

Підтверджує, що Дронов Сергій Степанович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 940/101557-21 
 

Підтверджує, що Дружбляк Марина Валеріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 941/98659-21 
 

Підтверджує, що Дрюкова Яна Павлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 942/106073-21 
 

Підтверджує, що Дубінець Тетяна Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 943/105223-21 
 

Підтверджує, що Дубініна Олена Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 944/92788-21 
 

Підтверджує, що Дубова Ірина Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 29,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 945/90134-21 
 

Підтверджує, що Дубова Світлана Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 946/104786-21 
 

Підтверджує, що Дубовик Тетяна Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 9 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 947/112272-21 
 

Підтверджує, що Дубровка Павло Валерійович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 948/91565-21 
 

Підтверджує, що Дуб`яга Галина Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 8,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 949/100355-21 
 

Підтверджує, що Дугіна Марина Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 950/112933-21 
 

Підтверджує, що Дудіна Валентина Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 86 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 951/109993-21 
 

Підтверджує, що Дудка Артем Олегович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 30 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 952/100814-21 
 

Підтверджує, що Дуднік Ксенія В'ячеславівна 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 «соціальні 

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 № 953/90855-21 
 

Підтверджує, що Дуднік-Агабекова Ольга Олегівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 954/107964-21 
 

Підтверджує, що Дудніченко Віктор Анатолійович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 955/92427-21 
 

Підтверджує, що Дузь Вікторія Йосипівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 956/96230-21 
 

Підтверджує, що Дузь Олена Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 957/97981-21 
 

Підтверджує, що Дуйловська Ірина Георгіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 958/103015-21 
 

Підтверджує, що Дук Надія Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 959/96331-21 
 

Підтверджує, що Дунаєва Алла Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 960/100267-21 
 

Підтверджує, що Дунська Вікторія Євлампіївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 961/107475-21 
 

Підтверджує, що Дутчак Оксана Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 52,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 962/91693-21 
 

Підтверджує, що Дьоміна Мирослава Георгіївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 963/92967-21 
 

Підтверджує, що Дьоміна Наталія Олександрівна 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 «соціальні 

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 № 964/101739-21 
 

Підтверджує, що Дьоміна Тетяна Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 965/113558-21 
 

Підтверджує, що Дьякова Юлія Вікторівна 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 «соціальні 

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 № 966/106402-21 
 

Підтверджує, що Дьяченко Анна Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 967/109686-21 
 

Підтверджує, що Дьяченко Олександра Андріївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 968/90378-21 
 

Підтверджує, що Дюдюк Ольга Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 23,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 969/112011-21 
 

Підтверджує, що Дятлова Олена Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 970/89969-21 
 

Підтверджує, що Дяченко Ірина Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 971/107014-21 
 

Підтверджує, що Дяченко Оксана Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 972/113082-21 
 

Підтверджує, що Дяченко Ольга Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 973/112180-21 
 

Підтверджує, що Дяченко Ольга Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 974/90970-21 
 

Підтверджує, що Дяченко Тетяна Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 975/97564-21 
 

Підтверджує, що Дячино Ольга Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 976/105271-21 
 

Підтверджує, що Дячко Тетяна Сергіївна 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 «соціальні 

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 № 977/91154-21 
 

Підтверджує, що Дячук Світлана Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 978/113619-21 
 

Підтверджує, що Егбєріпу Лоліта Дімієва виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 979/113179-21 
 

Підтверджує, що Есаулова Олена Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 980/111529-21 
 

Підтверджує, що Євдокимова Наталя Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 20,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 981/102657-21 
 

Підтверджує, що Євенко Наталія Олексіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 982/111204-21 
 

Підтверджує, що Євка Юлія Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 29,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 983/111212-21 
 

Підтверджує, що Євстаф'єва Єлизавета Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 984/98783-21 
 

Підтверджує, що Євтушенко Вікторія Валеріївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 985/106334-21 
 

Підтверджує, що Євтушенко Тетяна Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 986/92965-21 
 

Підтверджує, що Євченко Світлана Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 987/113500-21 
 

Підтверджує, що Єгоров Андрій Олександрович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 988/93163-21 
 

Підтверджує, що Єгорова Ірина Петрівна 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 «соціальні 

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 № 989/94017-21 
 

Підтверджує, що Єжова Олена Степанівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 990/92428-21 
 

Підтверджує, що Єлізарова Валентина Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 991/108106-21 
 

Підтверджує, що Єлісєєв Максим Юрійович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 3 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 992/107805-21 
 

Підтверджує, що Єлісєєва Ірина Олексіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 993/91214-21 
 

Підтверджує, що Єлкова Марина Олексіївна 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 «соціальні 

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 № 994/92735-21 
 

Підтверджує, що Єлькін Андрій Вячеславович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 995/102194-21 
 

Підтверджує, що Єлькіна Олександра Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 996/97754-21 
 

Підтверджує, що Ємельянова Лідія Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 997/103944-21 
 

Підтверджує, що Ємельянцев Андрій Сергійович 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 «соціальні 

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 № 998/98754-21 
 

Підтверджує, що Ємець Дарина Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 999/113116-21 
 

Підтверджує, що Ємець Наталія Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 8,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1000/92829-21 
 

Підтверджує, що Ємченко Ольга Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1001/111138-21 
 

Підтверджує, що Єпішов Андрій Володимирович 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 «соціальні 

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 № 1002/112981-21 
 

Підтверджує, що Єременко Ганна Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1003/102763-21 
 

Підтверджує, що Єременко Ірина Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1004/103180-21 
 

Підтверджує, що Єременко Марина Вікторівна 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 «соціальні 

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 № 1005/112104-21 
 

Підтверджує, що Єременко Олена Олексіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1006/93970-21 
 

Підтверджує, що Єреп Ольга Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 31,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1007/103563-21 
 

Підтверджує, що Єрмак Юлія Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 7 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1008/91197-21 
 

Підтверджує, що Єрмак Юрій Іванович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1009/105149-21 
 

Підтверджує, що Єрмакова Олена Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1010/91033-21 
 

Підтверджує, що Єрмакова Олена Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1011/112649-21 
 

Підтверджує, що Єрмілова Наталія Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1012/102684-21 
 

Підтверджує, що Єрміна Маргарита Едуардівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1013/110485-21 
 

Підтверджує, що Єрмократьєва Юлія Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1014/112204-21 
 

Підтверджує, що Єрмоленко Світлана Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 23,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1015/108704-21 
 

Підтверджує, що Єрмоліна Лариса Петрівна 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 «соціальні 

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 № 1016/105709-21 
 

Підтверджує, що Єрохіна Тетяна Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1017/102193-21 
 

Підтверджує, що Єршова Євгенія Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1018/92917-21 
 

Підтверджує, що Єршова Катерина Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 29,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1019/96126-21 
 

Підтверджує, що Єрьоменко Олена Валентинівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 23,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1020/93472-21 
 

Підтверджує, що Єрьоміна Олена Євгенівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1021/108482-21 
 

Підтверджує, що Єсипова Альона Олександрівна 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 «соціальні 

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 № 1022/112375-21 
 

Підтверджує, що Єсіна Любов Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1023/112174-21 
 

Підтверджує, що Єсіпова Анастасія Єдуардівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1024/108256-21 
 

Підтверджує, що Єськова Тетяна Леонідівна 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 «соціальні 

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 № 1025/108257-21 
 

Підтверджує, що Єфименко Юрій Олександрович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1026/110527-21 
 

Підтверджує, що Єфіменко Ганна Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1027/112609-21 
 

Підтверджує, що Єфіменко Дмитро Васильович 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 «соціальні 

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 № 1028/105539-21 
 

Підтверджує, що Єфіменко Ірина Михайлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1029/99565-21 
 

Підтверджує, що Єфіменко Ксенія Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1030/112610-21 
 

Підтверджує, що Єфіменко Оксана Анатоліївна 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 «соціальні 

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 № 1031/110998-21 
 

Підтверджує, що Єфіменко Олександр Валентинович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1032/112529-21 
 

Підтверджує, що Єфімова Анастасія Ігорівна 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 «соціальні 

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 № 1033/108494-21 
 

Підтверджує, що Єфімова Марія Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1034/110417-21 
 

Підтверджує, що Єфремова Наталія Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1035/100199-21 
 

Підтверджує, що Єфремова Тетяна Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1036/93130-21 
 

Підтверджує, що Єфремова Тетяна Павлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1037/90956-21 
 

Підтверджує, що Жандарова Лариса Борисівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1038/97994-21 
 

Підтверджує, що Жарій Тамара Василівна 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 «соціальні 

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 № 1039/108258-21 
 

Підтверджує, що Жваненко Світлана Анатоліївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1040/102460-21 
 

Підтверджує, що Жданова Віка Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 41 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1041/103625-21 
 

Підтверджує, що Жевнерюк Ірина Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1042/98981-21 
 

Підтверджує, що Железняк Ольга Олександрівна 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 «соціальні 

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 № 1043/111945-21 
 

Підтверджує, що Желтоухов Олександр Андрійович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1044/90381-21 
 

Підтверджує, що Желябіна Тамара Петрівна 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 «соціальні 

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 № 1045/94055-21 
 

Підтверджує, що Жесткова Олена Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1046/104916-21 
 

Підтверджує, що Жигалова Дар'я Юріївна 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 «соціальні 

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 № 1047/112604-21 
 

Підтверджує, що Жигрова Вікторія Федорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1048/92778-21 
 

Підтверджує, що Жигула Ірина Геннадіївна 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 «соціальні 

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 № 1049/107053-21 
 

Підтверджує, що Жидков Юрій Миколайович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1050/108706-21 
 

Підтверджує, що Жила Наталія Володимирівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 15,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1051/106611-21 
 

Підтверджує, що Жила Тетяна Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 1052/110127-21 
 

Підтверджує, що Жирова Ірина Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 35 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1053/92036-21 
 

Підтверджує, що Жихарєва Лариса Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1054/90313-21 
 

Підтверджує, що Жметко Валентина Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1055/100205-21 
 

Підтверджує, що Жолоб Олена Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1056/96859-21 
 

Підтверджує, що Жолобова Олена Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1057/112528-21 
 

Підтверджує, що Жосан Тетяна Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1058/100945-21 
 

Підтверджує, що Жук Валерій Анатолійович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1059/90949-21 
 

Підтверджує, що Жук Людмила Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1060/100411-21 
 

Підтверджує, що Жук Марина Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 31 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1061/94265-21 
 

Підтверджує, що Жук Наталя Валентинівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1062/90529-21 
 

Підтверджує, що Жукова Наталія Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1063/90913-21 
 

Підтверджує, що Жукова Оксана Борисівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1064/108350-21 
 

Підтверджує, що Журавель Антоніна Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1065/93310-21 
 

Підтверджує, що Журавель Ірина Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1066/111036-21 
 

Підтверджує, що Журавленко Ольга Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1067/113190-21 
 

Підтверджує, що Журавльова Олександра Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1068/102966-21 
 

Підтверджує, що Журибіда Оксана Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1069/107035-21 
 

Підтверджує, що Журік Любов Іванівна 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 «соціальні 

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 № 1070/105716-21 
 

Підтверджує, що Жучкова Олена Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1071/112350-21 
 

Підтверджує, що Жучкова Стелла Артурівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1072/90698-21 
 

Підтверджує, що Забавляєва Тетяна Анатоліївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1073/111865-21 
 

Підтверджує, що Забела Яна Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 9 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1074/93437-21 
 

Підтверджує, що Забігайло Іван Іванович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1075/90999-21 
 

Підтверджує, що Забільська Анна Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1076/111373-21 
 

Підтверджує, що Зав'ялова Тетяна Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 7 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1077/109687-21 
 

Підтверджує, що Завада Наталя Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1078/102077-21 
 

Підтверджує, що Завадських Ганна Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 25 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1079/100277-21 
 

Підтверджує, що Завгородня Ірина Олегівна 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 «соціальні 

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 № 1080/106917-21 
 

Підтверджує, що Завгородня Тетяна Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1081/100190-21 
 

Підтверджує, що Завражина Наталія Григорівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1082/91800-21 
 

Підтверджує, що Загребельна Тетяна Леонідівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 34 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1083/106916-21 
 

Підтверджує, що Загродська Ірина Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1084/107126-21 
 

Підтверджує, що Загродська Марія Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 1085/92421-21 
 

Підтверджує, що Загуменний Дмитро В`ячеславович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1086/108672-21 
 

Підтверджує, що Задорова Ольга Олександрівна 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 «соціальні 

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 № 1087/110055-21 
 

Підтверджує, що Задорожна Дар'я Ігорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 14,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1088/92499-21 
 

Підтверджує, що Задорожна Ірина Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1089/110161-21 
 

Підтверджує, що Задорожна Наталя Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 1090/99583-21 
 

Підтверджує, що Заїзжай Наталя Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1091/108334-21 
 

Підтверджує, що Заїченко Каріна Олександрівна 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 «соціальні 

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 № 1092/91358-21 
 

Підтверджує, що Зайдуліна Вікторія Вікторівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1093/91838-21 
 

Підтверджує, що Зайкіна Дар'я Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1094/97812-21 
 

Підтверджує, що Зайцева Аліна Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1095/100326-21 
 

Підтверджує, що Зайцева Елла Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 38,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1096/89885-21 
 

Підтверджує, що Зайцева Інна Леонтіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1097/113628-21 
 

Підтверджує, що Зайцева Оксана Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1098/106083-21 
 

Підтверджує, що Зайцева Світлана Анатоліївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1099/93598-21 
 

Підтверджує, що Закальська Інна Олександрівна 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 «соціальні 

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 № 1100/90820-21 
 

Підтверджує, що Закоморна Світлана Федорівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1101/111995-21 
 

Підтверджує, що Закржевський Василь Вячеславович 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 «соціальні 

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 № 1102/92265-21 
 

Підтверджує, що Закройщик Лілія Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1103/105582-21 
 

Підтверджує, що Закутіна Зоя Вікторівна 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 «соціальні 

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 № 1104/110018-21 
 

Підтверджує, що Закутська Юлія Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1105/102849-21 
 

Підтверджує, що Заліпська Олена Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1106/105334-21 
 

Підтверджує, що Залогіна Олена Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1107/102615-21 
 

Підтверджує, що Залозна Анна В'ячеславівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1108/90533-21 
 

Підтверджує, що Залозна Ганна Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1109/106550-21 
 

Підтверджує, що Замкова Тетяна Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 1110/100345-21 
 

Підтверджує, що Замула Олена Валеріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1111/93536-21 
 

Підтверджує, що Замч Людмила Петрівна 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 «соціальні 

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 № 1112/112116-21 
 

Підтверджує, що Занемонцева Анастасія Вікторівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 34,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1113/101657-21 
 

Підтверджує, що Заплюйсвічко Алла 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 «соціальні 

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 № 1114/97498-21 
 

Підтверджує, що Зарипова Світлана Вячеславівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1115/90538-21 
 

Підтверджує, що Зарубіна Наталія Вікторівна 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 «соціальні 

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 № 1116/91196-21 
 

Підтверджує, що Зарубіна Наталія Григорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1117/103901-21 
 

Підтверджує, що Зарютін Сергій Володимирович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1118/92438-21 
 

Підтверджує, що Засипко Ірина Володимирівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1119/111187-21 
 

Підтверджує, що Заславська Юлія Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1120/104745-21 
 

Підтверджує, що Заставська Інна Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1121/109493-21 
 

Підтверджує, що Захаркова Алеся Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1122/92136-21 
 

Підтверджує, що Захарова Світлана Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1123/104960-21 
 

Підтверджує, що Захарченко Оксана Григорівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1124/111501-21 
 

Підтверджує, що Захарченко Олександр Олександрович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1125/102070-21 
 

Підтверджує, що Захарченко Олена Григорівна 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 «соціальні 

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 № 1126/104583-21 
 

Підтверджує, що Захарчук Дарія Ігорівна 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 «соціальні 

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 № 1127/103943-21 
 

Підтверджує, що Зачепило Дар'я Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1128/107188-21 
 

Підтверджує, що Зварійчук Тетяна Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 29,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1129/106682-21 
 

Підтверджує, що Звірько Галина Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1130/109885-21 
 

Підтверджує, що Звьоскін Юрій Дмитрович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1131/97476-21 
 

Підтверджує, що Здорик Ірина Анатоліївна 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 «соціальні 

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 № 1132/105973-21 
 

Підтверджує, що Зеленько Оксана Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 34,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1133/113263-21 
 

Підтверджує, що Земко Наталія Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1134/96738-21 
 

Підтверджує, що Землякова Людмила Євгенівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1135/106096-21 
 

Підтверджує, що Землянкіна Олена Вячеславівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1136/97442-21 
 

Підтверджує, що Зєнцова Аліна Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1137/112605-21 
 

Підтверджує, що Зиза Світлана Григорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1138/113733-21 
 

Підтверджує, що Зиков Андрій Миколайович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1139/105414-21 
 

Підтверджує, що Зикова Катерина Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1140/105616-21 
 

Підтверджує, що Зикова Марина Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1141/105053-21 
 

Підтверджує, що Зиль Олена Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1142/106329-21 
 

Підтверджує, що Зіборова Ксенія Віталіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1143/111870-21 
 

Підтверджує, що Зімова Надія Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 23,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1144/94151-21 
 

Підтверджує, що Зіненко Ігор Іванович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 34 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1145/112328-21 
 

Підтверджує, що Зіненко Олена Вікторівна 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 «соціальні 

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 № 1146/107052-21 
 

Підтверджує, що Зінченко Анатолій Васильович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1147/92157-21 
 

Підтверджує, що Зінченко Віра Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1148/108354-21 
 

Підтверджує, що Зінченко Захар Іванович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1149/93528-21 
 

Підтверджує, що Зінченко Наталія 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 «соціальні 

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 № 1150/111493-21 
 

Підтверджує, що Зінченко Олена Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1151/93945-21 
 

Підтверджує, що Зінченко Олена Ярославівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1152/112475-21 
 

Підтверджує, що Зінченко Ростислав Володимирович 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 «соціальні 

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 № 1153/113591-21 
 

Підтверджує, що Зінчук Ганна Володимирівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 19 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1154/109503-21 
 

Підтверджує, що Златова Ірина Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 23,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1155/91516-21 
 

Підтверджує, що Зленко Ірина Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1156/91628-21 
 

Підтверджує, що Злиденна Наталія Анатоліївна 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 «соціальні 

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 № 1157/109168-21 
 

Підтверджує, що Злиднєва Ірина Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1158/105603-21 
 

Підтверджує, що Злиднєва Людмила Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1159/105609-21 
 

Підтверджує, що Зозуленко Марина Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 1160/109868-21 
 

Підтверджує, що Золотаренко Наталія Пилипівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 27,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1161/110100-21 
 

Підтверджує, що Золотова Крістіна Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1162/90908-21 
 

Підтверджує, що Золотова Ніна Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1163/96324-21 
 

Підтверджує, що Золотухіна Надія Олексіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1164/113161-21 
 

Підтверджує, що Золотько Юліана Петрівна 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 «соціальні 

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 № 1165/97939-21 
 

Підтверджує, що Зоріна Анна Володимирівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1166/93907-21 
 

Підтверджує, що Зоріна Ольга Станіславівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1167/90802-21 
 

Підтверджує, що Зубаль Людмила Григорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1168/109701-21 
 

Підтверджує, що Зубатенко Оксана Валентинівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1169/103033-21 
 

Підтверджує, що Зубець Олег Анатолійович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1170/108543-21 
 

Підтверджує, що Зубкова Катерина Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 1171/91687-21 
 

Підтверджує, що Зубкова Катерина Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1172/113512-21 
 

Підтверджує, що Зубкова Наталя Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1173/97478-21 
 

Підтверджує, що Зубова Тетяна Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1174/103110-21 
 

Підтверджує, що Зуйко Тетяна Костянтинівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 29,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1175/104695-21 
 

Підтверджує, що Іваненко Ольга Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1176/93454-21 
 

Підтверджує, що Іванець Наталія Євгенівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 19 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1177/109006-21 
 

Підтверджує, що Іваницька Наталія Вікторівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1178/95607-21 
 

Підтверджує, що Іваницька Оксана Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1179/91484-21 
 

Підтверджує, що Іванін Ігор Венидиктович 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 «соціальні 

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 № 1180/91668-21 
 

Підтверджує, що Іванісова Вікторія Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1181/90224-21 
 

Підтверджує, що Іванісова Олена Валеріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1182/106312-21 
 

Підтверджує, що Іванічева Ольга Олексіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 34,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1183/94720-21 
 

Підтверджує, що Іваніченко Ганна Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1184/92458-21 
 

Підтверджує, що Іванова Вікторія Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1185/102486-21 
 

Підтверджує, що Іванова Жанна Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1186/113108-21 
 

Підтверджує, що Іванова Ірина Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1187/104734-21 
 

Підтверджує, що Іванова Катерина Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1188/113729-21 
 

Підтверджує, що Іванова Марія Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 30 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1189/112365-21 
 

Підтверджує, що Іванова Наталія Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1190/112895-21 
 

Підтверджує, що Іванова Наталія Олексіївна 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 «соціальні 

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 № 1191/93646-21 
 

Підтверджує, що Іванова Наталя Леонідівна 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 «соціальні 

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 № 1192/91128-21 
 

Підтверджує, що Іванова Оксана Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 42,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1193/106599-21 
 

Підтверджує, що Іванова Олександра Вікторівна 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 «соціальні 

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 № 1194/111000-21 
 

Підтверджує, що Іванова Олександра Олегівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1195/101664-21 
 

Підтверджує, що Іванова Світлана Валентинівна 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 «соціальні 

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 № 1196/104798-21 
 

Підтверджує, що Іванова Світлана Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 23,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1197/111002-21 
 

Підтверджує, що Іванова Світлана Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1198/98607-21 
 

Підтверджує, що Іванова Юлія Анатоліївна 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 «соціальні 

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 № 1199/105567-21 
 

Підтверджує, що Іванченко Галина Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1200/111791-21 
 

Підтверджує, що Іванченко Євгенія Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 36,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1201/112611-21 
 

Підтверджує, що Іванченко Тетяна Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1202/109697-21 
 

Підтверджує, що Іващенко Віолетта Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 12,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1203/100234-21 
 

Підтверджує, що Іващенко Олена Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1204/110529-21 
 

Підтверджує, що Іващенко Світлана Георгіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1205/92920-21 
 

Підтверджує, що Іващенко Яна Леонідівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1206/93607-21 
 

Підтверджує, що Івженко Світлана Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1207/91072-21 
 

Підтверджує, що Івлєва Віта Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1208/107730-21 
 

Підтверджує, що Івченко Валерій Віталійович 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 «соціальні 

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 № 1209/91113-21 
 

Підтверджує, що Івченко Тетяна Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1210/106806-21 
 

Підтверджує, що Ігнатенко 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 «соціальні 

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 № 1211/91603-21 
 

Підтверджує, що Ігнатенко Тетяна Валентинівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1212/112837-21 
 

Підтверджує, що Ігнатченко Сергій Борисович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1213/111533-21 
 

Підтверджує, що Ігнатьєв Євген Ігоревич виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 21,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1214/113613-21 
 

Підтверджує, що Ігнатьєва Наталя Олегівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1215/93170-21 
 

Підтверджує, що Іголкіна Яна Вячеславівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 30 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1216/105210-21 
 

Підтверджує, що Ігольникова Наталія Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 42,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1217/90806-21 
 

Підтверджує, що Ігошина Ірина Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 1218/112956-21 
 

Підтверджує, що Ієвлева Олена Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1219/91989-21 
 

Підтверджує, що Іздебська Вікторія Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1220/91395-21 
 

Підтверджує, що Іздебська Світлана 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 «соціальні 

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 № 1221/111777-21 
 

Підтверджує, що Ізмайлова Олександра Андріївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1222/110445-21 
 

Підтверджує, що Ілієва Лариса Степанівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1223/90671-21 
 

Підтверджує, що Ілліна Наталія Олександрівна 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 «соціальні 

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 № 1224/94996-21 
 

Підтверджує, що Ільїн Сергій Віталійович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 31 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1225/91056-21 
 

Підтверджує, що Ільїна Марина Євгеніївна 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 «соціальні 

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 № 1226/90011-21 
 

Підтверджує, що Ільницька Олена Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1227/110143-21 
 

Підтверджує, що Ільченко Ліна Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 26 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1228/92312-21 
 

Підтверджує, що Ільченко Світлана Вікторівна 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 «соціальні 

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 № 1229/106581-21 
 

Підтверджує, що Іноземцева Наталія Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1230/92342-21 
 

Підтверджує, що Ісаченко Оксана Петрівна 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 «соціальні 

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 № 1231/106255-21 
 

Підтверджує, що Істоміна Оксана Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1232/90547-21 
 

Підтверджує, що Іткін Сергій Олександрович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1233/102685-21 
 

Підтверджує, що Ішмакова Ірина Леонідівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1234/92462-21 
 

Підтверджує, що Іщик Валентина Єлисеївна 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 «соціальні 

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 № 1235/96303-21 
 

Підтверджує, що Іщук Яна Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, пов’язані 

з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1236/112078-21 
 

Підтверджує, що Йосипенко Катерина Віталіївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1237/98691-21 
 

Підтверджує, що Каба Юлія Іванівна 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 «соціальні 

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 № 1238/93530-21 
 

Підтверджує, що Кабакова Олена Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 12,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1239/96120-21 
 

Підтверджує, що Кабиш Світлана Віталіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1240/96345-21 
 

Підтверджує, що Кабіщанова Ольга Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1241/90560-21 
 

Підтверджує, що Каблюк Валентина Вікторівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1242/96583-21 
 

Підтверджує, що Кавецька Анжела Семенівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1243/110574-21 
 

Підтверджує, що Казанцева Катерина Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1244/104582-21 
 

Підтверджує, що Казачук Юлія Валеріївна 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 «соціальні 

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 № 1245/91564-21 
 

Підтверджує, що Казка Лариса Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1246/100332-21 
 

Підтверджує, що Калашник Наталія Геннадіївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1247/100209-21 
 

Підтверджує, що Калашник Тетяна Анатоліївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1248/113163-21 
 

Підтверджує, що Калашник Яна Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 1249/91411-21 
 

Підтверджує, що Калина Олександра Вікторівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1250/104697-21 
 

Підтверджує, що Калиниченко Ірина Вікторівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1251/111430-21 
 

Підтверджує, що Калиняк Марина Андріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1252/97973-21 
 

Підтверджує, що Каліна Яна Ігорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, пов’язані 

з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1253/109164-21 
 

Підтверджує, що Калініна Катерина Вікторівна 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 «соціальні 

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 № 1254/99089-21 
 

Підтверджує, що Калініна Світлана Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 51,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1255/97621-21 
 

Підтверджує, що Калінінська Надія Григорівна 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 «соціальні 

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 № 1256/94643-21 
 

Підтверджує, що Калініченко Віра Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1257/90097-21 
 

Підтверджує, що Калініченко Олена Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1258/90388-21 
 

Підтверджує, що Каліта Вікторія Вікторівна 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 «соціальні 

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 № 1259/90771-21 
 

Підтверджує, що Калітка Ріта Дмитріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1260/106310-21 
 

Підтверджує, що Каліцева Ірина Дмитрівна 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 «соціальні 

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 № 1261/102637-21 
 

Підтверджує, що Калмикова Вікторія Валеріївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1262/91176-21 
 

Підтверджує, що Калнауз Алла Леонідівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1263/91179-21 
 

Підтверджує, що Калнауз Олександр Олександрович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1264/104493-21 
 

Підтверджує, що Калниш Ольга Леонідівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1265/92744-21 
 

Підтверджує, що Калошина Тетяна Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1266/111154-21 
 

Підтверджує, що Кальченко Ірина Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 29,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1267/111359-21 
 

Підтверджує, що Калюга Каріна Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 32 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1268/103035-21 
 

Підтверджує, що Калюжна Тамара Миколаївна 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 «соціальні 

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 № 1269/100450-21 
 

Підтверджує, що Калюжна Тетяна Василівна 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 «соціальні 

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 № 1270/93093-21 
 

Підтверджує, що Камель Оксана Іванівна 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 «соціальні 

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 № 1271/95258-21 
 

Підтверджує, що Камінська Вікторія Анатоліївна 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 «соціальні 

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 № 1272/102735-21 
 

Підтверджує, що Канаш Оксана Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1273/113618-21 
 

Підтверджує, що Кандибка Анжеліка 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 «соціальні 

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 № 1274/109966-21 
 

Підтверджує, що Канівець Аліна Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 23,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1275/106603-21 
 

Підтверджує, що Канторович Оксана Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1276/113171-21 
 

Підтверджує, що Канцелярист Марія Анатоліївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1277/102619-21 
 

Підтверджує, що Капітан Олена Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 35,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1278/96146-21 
 

Підтверджує, що Каплій Олена Олексіївна 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 «соціальні 

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 № 1279/112129-21 
 

Підтверджує, що Капліна Тетяна Сергіївна 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 «соціальні 

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 № 1280/102964-21 
 

Підтверджує, що Каплун Вікторія Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1281/91487-21 
 

Підтверджує, що Каплюкова Лариса Сергііївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1282/106604-21 
 

Підтверджує, що Капля Світлана Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 1283/96157-21 
 

Підтверджує, що Капрош Олена Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1284/112487-21 
 

Підтверджує, що Каптьол Оксана Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 19 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1285/98599-21 
 

Підтверджує, що Капшук Оксана Ярославівна 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 «соціальні 

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 № 1286/104487-21 
 

Підтверджує, що Карабеза Віра Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1287/103016-21 
 

Підтверджує, що Карабута Ірина Анатоліївна 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 «соціальні 

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 № 1288/111494-21 
 

Підтверджує, що Каравай Наталія Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1289/112273-21 
 

Підтверджує, що Каравська Інга Михайлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 30,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1290/111776-21 
 

Підтверджує, що Каравська Катерина Валеріївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1291/111908-21 
 

Підтверджує, що Каракай Галина Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1292/106931-21 
 

Підтверджує, що Карапута Надія Григорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1293/109495-21 
 

Підтверджує, що Карачевцева Анна Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1294/96645-21 
 

Підтверджує, що Кардіян Тетяна Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1295/96139-21 
 

Підтверджує, що Карева Світлана Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1296/90230-21 
 

Підтверджує, що Каріка Тетяна Дмитрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1297/93349-21 
 

Підтверджує, що Каркач Василина Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1298/104861-21 
 

Підтверджує, що Карлиханова Оксана Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 1299/103098-21 
 

Підтверджує, що Кармазіна Анна Євгеніївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1300/94331-21 
 

Підтверджує, що Кармазь Жанна Борисівна 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 «соціальні 

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 № 1301/92107-21 
 

Підтверджує, що Карнаух Лариса Костянтинівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 29,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1302/108370-21 
 

Підтверджує, що Карнаух Олена Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1303/112007-21 
 

Підтверджує, що Карнаух Уляна Віталіївна 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 «соціальні 

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 № 1304/91163-21 
 

Підтверджує, що Карнаухова Тамара Михайлівна 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 «соціальні 

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 № 1305/106932-21 
 

Підтверджує, що Карпенко Владислав Віталійович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1306/111946-21 
 

Підтверджує, що Карпенко Катерина Валеріївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1307/111157-21 
 

Підтверджує, що Карпенко Марина Леонідівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1308/93704-21 
 

Підтверджує, що Карпенко Наталія Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1309/105707-21 
 

Підтверджує, що Карпов Андрій Костянтинович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1310/102767-21 
 

Підтверджує, що Карпова Юлія Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1311/110556-21 
 

Підтверджує, що Карпович Ольга Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1312/91454-21 
 

Підтверджує, що Карпук Олександр Іванович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1313/113309-21 
 

Підтверджує, що Карсакова Анна Михайлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1314/102461-21 
 

Підтверджує, що Карташова Вікторія Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1315/113842-21 
 

Підтверджує, що Карташова Марина Євгенівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 29,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1316/110600-21 
 

Підтверджує, що Картенюк Олена Ігорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 14 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1317/93068-21 
 

Підтверджує, що Каряка Оксана Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 1318/112842-21 
 

Підтверджує, що Каряка Юлія Олегівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1319/96335-21 
 

Підтверджує, що Касаткіна Катерина Олексіївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1320/104584-21 
 

Підтверджує, що Касілова Юлія Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1321/113205-21 
 

Підтверджує, що Касьян Тетяна Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1322/90062-21 
 

Підтверджує, що Касьянова Анжеліка Валентинівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1323/92294-21 
 

Підтверджує, що Касян Ірина Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1324/91707-21 
 

Підтверджує, що Касян Наталія Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1325/107951-21 
 

Підтверджує, що Касярум Кристина Євгеніївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1326/112012-21 
 

Підтверджує, що Касярум Тетяна Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 1327/94167-21 
 

Підтверджує, що Катаєва Анжела Олегівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1328/110446-21 
 

Підтверджує, що Катаєва Ольга Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1329/96212-21 
 

Підтверджує, що Каулько Ольга Григорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1330/106150-21 
 

Підтверджує, що Каулько Тетяна Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1331/105713-21 
 

Підтверджує, що Кацило Наталія Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1332/111061-21 
 

Підтверджує, що Качан Вікторія Андріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1333/112164-21 
 

Підтверджує, що Качанова Анастасія Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1334/106757-21 
 

Підтверджує, що Качанська Олена Олександрівна 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 «соціальні 

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 № 1335/104744-21 
 

Підтверджує, що Качула Світлана Григорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1336/96022-21 
 

Підтверджує, що Каширін Сергій Олександрович 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 «соціальні 

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 № 1337/107406-21 
 

Підтверджує, що Кашкарьова Людмила Ромуальдівна 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 «соціальні 

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 № 1338/104870-21 
 

Підтверджує, що Кащенко Наталія Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 15 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1339/98975-21 
 

Підтверджує, що Квас Людмила 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 «соціальні 

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 № 1340/112889-21 
 

Підтверджує, що Квач Анжела Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1341/92491-21 
 

Підтверджує, що Кеняєва Валентина Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1342/112980-21 
 

Підтверджує, що Кєналь Аліна Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1343/108575-21 
 

Підтверджує, що Кидалова Ольга Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1344/100312-21 
 

Підтверджує, що Кикоть Олена Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 30 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1345/99887-21 
 

Підтверджує, що Киреєва Дар'я Віталіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1346/111876-21 
 

Підтверджує, що Кириєнко Цвєтана 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 «соціальні 

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 № 1347/89908-21 
 

Підтверджує, що Кириленко Алла Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 23,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1348/91809-21 
 

Підтверджує, що Кириленко Анастасія Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 1349/95637-21 
 

Підтверджує, що Кириленко Світлана Михайлівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1350/113402-21 
 

Підтверджує, що Кирилова Інна Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1351/112172-21 
 

Підтверджує, що Кирилова Лоліта Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1352/103048-21 
 

Підтверджує, що Кирилова Людмила Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1353/90424-21 
 

Підтверджує, що Кириченко Антоніна Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1354/96115-21 
 

Підтверджує, що Кириченко Лариса Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1355/93990-21 
 

Підтверджує, що Кириченко Наталія Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1356/92555-21 
 

Підтверджує, що Кириченко Світлана Вікторівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1357/110447-21 
 

Підтверджує, що Кириченко Світлана Віталіївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1358/90811-21 
 

Підтверджує, що Киричок Ольга Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 1359/100852-21 
 

Підтверджує, що Кирієнко Карина Андріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 23,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1360/109008-21 
 

Підтверджує, що Киркач Катерина Олександрівна 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 «соціальні 

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 № 1361/112946-21 
 

Підтверджує, що Кирпа Ірина Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1362/100245-21 
 

Підтверджує, що Кисельов Олександр Вікторович 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 «соціальні 

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 № 1363/104488-21 
 

Підтверджує, що Кисельова Інна Ігорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1364/112843-21 
 

Підтверджує, що Кисельова Катерина Сергіївна 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 «соціальні 

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 № 1365/90027-21 
 

Підтверджує, що Кислинська Ганна Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1366/107807-21 
 

Підтверджує, що Кислиця Тетяна Валеріївна 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 «соціальні 

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 № 1367/112200-21 
 

Підтверджує, що Китманова Ніна Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1368/98766-21 
 

Підтверджує, що Киченко Олена Валентинівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1369/112645-21 
 

Підтверджує, що Кищик Ольга Євгенівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1370/93946-21 
 

Підтверджує, що Киящук Ганна Леонідівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1371/105607-21 
 

Підтверджує, що Кідун Людмила Григорівна 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 «соціальні 

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 № 1372/105894-21 
 

Підтверджує, що Кізілова Ганна Олегівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1373/102973-21 
 

Підтверджує, що Кікавський Ігор Миколайович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1374/109688-21 
 

Підтверджує, що Кікош Катерина Вячеславівна 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 «соціальні 

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 № 1375/103051-21 
 

Підтверджує, що Кікош Сергій Петрович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1376/101621-21 
 

Підтверджує, що Кікош Тетяна Анатоліївна 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 «соціальні 

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 № 1377/110140-21 
 

Підтверджує, що Кілєва Оксана Анатоліївна 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 «соціальні 

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 № 1378/111872-21 
 

Підтверджує, що Кілімова Олена Андріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 29,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1379/104802-21 
 

Підтверджує, що Кілімова Юлія Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 34,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1380/92905-21 
 

Підтверджує, що Кільова Олена Петрівна 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 «соціальні 

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 № 1381/94313-21 
 

Підтверджує, що Кінебас Вікторія Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1382/112612-21 
 

Підтверджує, що Кіптілий Григорій Михайлович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1383/103903-21 
 

Підтверджує, що Кіргет Анна Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, пов’язані 

з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1384/96152-21 
 

Підтверджує, що Кірєєв Сергій Олександрович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1385/96535-21 
 

Підтверджує, що Кірєєва Олена Валеріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1386/91910-21 
 

Підтверджує, що Кірєєва Юлія Тарасівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1387/102827-21 
 

Підтверджує, що Кірілова Тетяна Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1388/111118-21 
 

Підтверджує, що Кірілюс Маргарита Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1389/104495-21 
 

Підтверджує, що Кіріченко Луіза Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1390/93854-21 
 

Підтверджує, що Кіріченко Світлана Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1391/103897-21 
 

Підтверджує, що Кіріченко Тетяна Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1392/112213-21 
 

Підтверджує, що Кірічкова Ілона Русланівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1393/101668-21 
 

Підтверджує, що Кірса Катерина Григорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1394/106779-21 
 

Підтверджує, що Кіртока Лариса Євгенівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 35 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1395/91075-21 
 

Підтверджує, що Кірчева Наталія Андріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1396/108348-21 
 

Підтверджує, що Кісенко Олена Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1397/100939-21 
 

Підтверджує, що Кісєляк Ольга Григорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1398/91592-21 
 

Підтверджує, що Кіт Ірина Вікторівна 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 «соціальні 

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 № 1399/91560-21 
 

Підтверджує, що Кічова Олена Яківна виконував(-ла) професійні обов’язки, пов’язані 

з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1400/109140-21 
 

Підтверджує, що Кіяшко Анастасія Миколаївна 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 «соціальні 

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 № 1401/110703-21 
 

Підтверджує, що Клевцова Лариса Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1402/96021-21 
 

Підтверджує, що Клейн Наталя Олексіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1403/94778-21 
 

Підтверджує, що Клементьєва Катерина Вікторівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1404/105904-21 
 

Підтверджує, що Клєвцова Світлана Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1405/94178-21 
 

Підтверджує, що Клименко Ганна Валеріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1406/108264-21 
 

Підтверджує, що Клименко Лариса 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 «соціальні 

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 № 1407/106613-21 
 

Підтверджує, що Клименко Ольга Василівна 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 «соціальні 

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 № 1408/98589-21 
 

Підтверджує, що Клименко Роман Вікторович 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 «соціальні 

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 № 1409/93981-21 
 

Підтверджує, що Клименко Юлія Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1410/112613-21 
 

Підтверджує, що Клименко Юрій Георгійович 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 «соціальні 

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 № 1411/91675-21 
 

Підтверджує, що Клименченко Олена Дмитрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1412/108671-21 
 

Підтверджує, що Климушина Наталя Василівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 9,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1413/97976-21 
 

Підтверджує, що Климчук Ірина Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1414/97554-21 
 

Підтверджує, що Клиновська Наталія Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1415/111159-21 
 

Підтверджує, що Клімашевська Ксенія Анатоліївна 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 «соціальні 

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 № 1416/91126-21 
 

Підтверджує, що Кліщевська Яна Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 1417/98976-21 
 

Підтверджує, що Клочкова Наталія Ігорівна 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 «соціальні 

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 № 1418/112488-21 
 

Підтверджує, що Клочкова Юлія Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 25,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1419/109015-21 
 

Підтверджує, що Клочок Аліна Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 23,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1420/103848-21 
 

Підтверджує, що Клушин Володимир Вікторович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1421/103059-21 
 

Підтверджує, що Кльосова Юлія Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1422/92498-21 
 

Підтверджує, що Клюс Лариса Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1423/110630-21 
 

Підтверджує, що Кляшторний Сергій Ігорович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1424/107808-21 
 

Підтверджує, що Князєва Вікторія Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1425/111996-21 
 

Підтверджує, що Кобец Світлана Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1426/103136-21 
 

Підтверджує, що Кобець Лілія Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1427/110914-21 
 

Підтверджує, що Кобзар Людмила Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 30 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1428/100866-21 
 

Підтверджує, що Коваленко Аліна Ігорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1429/94565-21 
 

Підтверджує, що Коваленко Валентина Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1430/108259-21 
 

Підтверджує, що Коваленко Дар'я Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 7 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1431/102462-21 
 

Підтверджує, що Коваленко Ігор Іванович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 29,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1432/91988-21 
 

Підтверджує, що Коваленко Інна Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1433/112367-21 
 

Підтверджує, що Коваленко Ірина Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1434/98347-21 
 

Підтверджує, що Коваленко Лариса Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1435/105608-21 
 

Підтверджує, що Коваленко Олена Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1436/91847-21 
 

Підтверджує, що Коваленко Олена Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1437/112178-21 
 

Підтверджує, що Коваленко Світлана Сергіївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1438/110125-21 
 

Підтверджує, що Коваль Дарина Леонідівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 10,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1439/109861-21 
 

Підтверджує, що Коваль Олена Володимирівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1440/112373-21 
 

Підтверджує, що Коваль Олена Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1441/113559-21 
 

Підтверджує, що Коваль Ольга Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1442/99642-21 
 

Підтверджує, що Коваль Семен Костянтинович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1443/102311-21 
 

Підтверджує, що Ковальов Олександр Вікторович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 25 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1444/94558-21 
 

Підтверджує, що Ковальова Вікторія Валеріївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1445/94831-21 
 

Підтверджує, що Ковальова Ірина Михайлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1446/105198-21 
 

Підтверджує, що Ковальова Олена Дмитрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 14,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1447/94549-21 
 

Підтверджує, що Ковальова Тетяна Дмитрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1448/91735-21 
 

Підтверджує, що Ковальська Надія Омелянівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1449/93149-21 
 

Підтверджує, що Ковальська Олена Валеріївна 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 «соціальні 

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 № 1450/104712-21 
 

Підтверджує, що Ковальчук Оксана Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 37 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1451/90597-21 
 

Підтверджує, що Ковбаса Тетяна Віталіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1452/92547-21 
 

Підтверджує, що Ковпак Вікторія Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 23,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1453/113288-21 
 

Підтверджує, що Ковпак Євген 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 «соціальні 

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 № 1454/106933-21 
 

Підтверджує, що Ковпей Андрій Володимирович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1455/100091-21 
 

Підтверджує, що Ковтун Ірина Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 35 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1456/99888-21 
 

Підтверджує, що Ковтун Катерина Едуардівна 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 «соціальні 

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 № 1457/100547-21 
 

Підтверджує, що Ковтун Ольга Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1458/110135-21 
 

Підтверджує, що Коган Зінаїда Абовна 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 «соціальні 

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 № 1459/98986-21 
 

Підтверджує, що Когут Наталія Валентинівна 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 «соціальні 

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 № 1460/97920-21 
 

Підтверджує, що Кодра Інна Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, пов’язані 

з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1461/107280-21 
 

Підтверджує, що Кожаєва Аліна Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 30 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1462/110448-21 
 

Підтверджує, що Кожевнікова Ольга Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1463/112181-21 
 

Підтверджує, що Кожокар Лілія Дмитрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1464/106606-21 
 

Підтверджує, що Кожуховський Руслан Вікторович 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 «соціальні 

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 № 1465/112118-21 
 

Підтверджує, що Козарь Тетяна Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1466/109539-21 
 

Підтверджує, що Козачок Ірина Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1467/95333-21 
 

Підтверджує, що Козачок Ірина Валеріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1468/109767-21 
 

Підтверджує, що Козачок Оксана Юріївна 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 «соціальні 

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 № 1469/100854-21 
 

Підтверджує, що Козир Анна Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1470/97272-21 
 

Підтверджує, що Козирєва Юлія Олексіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1471/110192-21 
 

Підтверджує, що Козирь Лариса Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 35,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1472/112979-21 
 

Підтверджує, що Козлик Людмила Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1473/111947-21 
 

Підтверджує, що Козлова Лариса Едуардівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1474/111997-21 
 

Підтверджує, що Козлова Оксана Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1475/109819-21 
 

Підтверджує, що Козляк Альона Олександрівна 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 «соціальні 

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 № 1476/92061-21 
 

Підтверджує, що Козуб Ірина Дмитрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1477/93235-21 
 

Підтверджує, що Кокоріна Вікторія Ігорівна 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 «соціальні 

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 № 1478/111126-21 
 

Підтверджує, що Кокоріна-Крячко Лія В'ячеславівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1479/112285-21 
 

Підтверджує, що Колесникова Катерина Андріївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1480/98892-21 
 

Підтверджує, що Колесникова Світлана Вікторівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 21,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1481/105976-21 
 

Підтверджує, що Колеснікова Вікторія Вікторівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1482/111127-21 
 

Підтверджує, що Колєснік Лариса Григорівна 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 «соціальні 

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 № 1483/97830-21 
 

Підтверджує, що Колєснікова Галина Дмитрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1484/106847-21 
 

Підтверджує, що Колєснікова Карина Василівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1485/103067-21 
 

Підтверджує, що Колісник Катерина Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1486/93816-21 
 

Підтверджує, що Колісник Людмила Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1487/103042-21 
 

Підтверджує, що Колісник Неля Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1488/100257-21 
 

Підтверджує, що Колодач Марина Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 10,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1489/102312-21 
 

Підтверджує, що Колодій Олександр Сергійович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 26 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1490/101063-21 
 

Підтверджує, що Колодій Тетяна Зіновіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 35 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1491/93005-21 
 

Підтверджує, що Колодіна Наталія Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1492/103410-21 
 

Підтверджує, що Колодко Анна Вадимівна 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 «соціальні 

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 № 1493/106625-21 
 

Підтверджує, що Колозова Наталія Анатоліївна 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 «соціальні 

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 № 1494/111771-21 
 

Підтверджує, що Коломацька Наталія Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1495/91639-21 
 

Підтверджує, що Коломицька Олена Анатоліївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1496/103100-21 
 

Підтверджує, що Коломоєць Володимир Петрович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1497/112240-21 
 

Підтверджує, що Коломоєць Дар'я Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 19 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1498/112203-21 
 

Підтверджує, що Колос Наталія Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 30 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1499/99606-21 
 

Підтверджує, що Колосовська Лілія 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 «соціальні 

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 № 1500/113264-21 
 

Підтверджує, що Колосовська Оксана Петрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1501/107820-21 
 

Підтверджує, що Колпакова Оксана Анатоліївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1502/97202-21 
 

Підтверджує, що Колтунова Надія Валеріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1503/113757-21 
 

Підтверджує, що Кольга Яна Володимирівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1504/97957-21 
 

Підтверджує, що Кольцова Наталія Валеріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1505/112807-21 
 

Підтверджує, що Кольчієнко Надія Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1506/109203-21 
 

Підтверджує, що Коляда Вероніка Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1507/91323-21 
 

Підтверджує, що Коляда Ольга Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1508/113094-21 
 

Підтверджує, що Колядко Вікторія Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 1509/103762-21 
 

Підтверджує, що Комар Артем Станіславович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1510/109172-21 
 

Підтверджує, що Комар Ганна Олександрівна 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 «соціальні 

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 № 1511/107177-21 
 

Підтверджує, що Комісар Наталія Михайлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 32,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1512/109702-21 
 

Підтверджує, що Комісарова Наталя Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1513/109538-21 
 

Підтверджує, що Коміссаров Володимир Миколайович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1514/111830-21 
 

Підтверджує, що Коміссарова Людмила Гаврилівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 26 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1515/104935-21 
 

Підтверджує, що Комкова Людмила Хомівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1516/103716-21 
 

Підтверджує, що Комлик Наталія Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1517/108131-21 
 

Підтверджує, що Кондратенко Алла Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 41,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1518/108846-21 
 

Підтверджує, що Кондратенко Юлія Ігорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1519/100232-21 
 

Підтверджує, що Кондратенко Яна Юріївна 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 «соціальні 

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 № 1520/113583-21 
 

Підтверджує, що Кондратова Юлія Анатоліївна 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 «соціальні 

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 № 1521/93964-21 
 

Підтверджує, що Кондратовець Наталія Вікторівна 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 «соціальні 

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 № 1522/92660-21 
 

Підтверджує, що Кондуфорова Вікторія Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1523/111496-21 
 

Підтверджує, що Коник Катерина Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1524/103116-21 
 

Підтверджує, що Коноваленко Вікторія Федорівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1525/105478-21 
 

Підтверджує, що Коноваленко Світлана Валентинівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1526/97627-21 
 

Підтверджує, що Коноваленко Світлана Сергіївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1527/105633-21 
 

Підтверджує, що Коновалова Вікторія Валентинівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1528/109797-21 
 

Підтверджує, що Коновалова Ірина Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 37 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1529/105680-21 
 

Підтверджує, що Коновалова Ольга Анатоліївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 21,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1530/112220-21 
 

Підтверджує, що Коновальчук Вікторія Юріївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1531/95605-21 
 

Підтверджує, що Коновальчук Олена Йосипівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1532/91941-21 
 

Підтверджує, що Коновалюк Галина Олександрівна 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 «соціальні 

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 № 1533/91332-21 
 

Підтверджує, що Кононенко Ірина Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1534/113326-21 
 

Підтверджує, що Кононенко Оксана Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1535/92815-21 
 

Підтверджує, що Кононова Світлана Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 23,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1536/92661-21 
 

Підтверджує, що Константинова Валентина Олександрівна виконував(-ла) 

професійні обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 

годин(-и), під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1537/112957-21 
 

Підтверджує, що Концур Віктор Володимирович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1538/112958-21 
 

Підтверджує, що Концур Ірина Геннадіївна 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 «соціальні 

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 № 1539/98628-21 
 

Підтверджує, що Копарчук Олена Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1540/112123-21 
 

Підтверджує, що Копильова Анастасія Сергіївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1541/92652-21 
 

Підтверджує, що Копицина Наталія Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1542/94063-21 
 

Підтверджує, що Коптєва Лариса Валентинівна 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 «соціальні 

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 № 1543/102165-21 
 

Підтверджує, що Корабельська Ольга Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1544/97917-21 
 

Підтверджує, що Коргун Зоряна Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1545/106921-21 
 

Підтверджує, що Коренкова Любов Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 1546/112215-21 
 

Підтверджує, що Корж Ольга Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1547/97582-21 
 

Підтверджує, що Коржос Інна Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1548/113577-21 
 

Підтверджує, що Корзун Наталія Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 19 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1549/112646-21 
 

Підтверджує, що Корнієнко Ірина Павлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1550/111083-21 
 

Підтверджує, що Корнієнко Ірина Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1551/113085-21 
 

Підтверджує, що Корнієнко Ксенія Євгенівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1552/111111-21 
 

Підтверджує, що Корнієнко Наталія Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1553/93341-21 
 

Підтверджує, що Корнієнко Наталія Михайлівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 19 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1554/90092-21 
 

Підтверджує, що Корнієнко Тетяна Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 30 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1555/104936-21 
 

Підтверджує, що Корнієць Юлія Віталіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1556/110003-21 
 

Підтверджує, що Коробко Вікторія Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1557/99481-21 
 

Підтверджує, що Коробський Роман Ігорович 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 «соціальні 

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 № 1558/107773-21 
 

Підтверджує, що Коровіна Олена Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1559/97444-21 
 

Підтверджує, що Короєд Олена Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1560/112326-21 
 

Підтверджує, що Король Алла Леонідівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1561/107032-21 
 

Підтверджує, що Король Анатолій Сергійович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1562/92459-21 
 

Підтверджує, що Король Тетяна Віталіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1563/113679-21 
 

Підтверджує, що Корольова Анастасія Сергіївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1564/112372-21 
 

Підтверджує, що Корольова Анастасія Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1565/112363-21 
 

Підтверджує, що Коростельова Тетяна Василівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 14 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1566/102785-21 
 

Підтверджує, що Коростильова Інна Андріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1567/91191-21 
 

Підтверджує, що Коротков Микола Олександрович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1568/92636-21 
 

Підтверджує, що Корус Станіслав Олександрович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1569/109834-21 
 

Підтверджує, що Корягіна Юлія Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1570/98748-21 
 

Підтверджує, що Косарєва Анна Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1571/99279-21 
 

Підтверджує, що Косенко Марія Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 1572/98541-21 
 

Підтверджує, що Косенко Марія Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1573/98679-21 
 

Підтверджує, що Космакова Лариса Євгеніївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1574/91939-21 
 

Підтверджує, що Космикіна Валентина Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1575/91003-21 
 

Підтверджує, що Косован Тамара Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1576/94312-21 
 

Підтверджує, що Костенко Алла Михайлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 14,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1577/100675-21 
 

Підтверджує, що Костенко Ганна Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1578/100712-21 
 

Підтверджує, що Костерной Дмитро Олегович 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 «соціальні 

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 № 1579/103169-21 
 

Підтверджує, що Костецька Юлія Станіславівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1580/92826-21 
 

Підтверджує, що Костинський Віталій Сергійович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1581/102977-21 
 

Підтверджує, що Костоглод Володимир Миколайович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 10,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1582/97533-21 
 

Підтверджує, що Кострикіна Оксана Григорівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1583/110419-21 
 

Підтверджує, що Костроміна Вікторія Олегівна 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 «соціальні 

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 № 1584/110132-21 
 

Підтверджує, що Костусяк Володимир Вікторович 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 «соціальні 

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 № 1585/111896-21 
 

Підтверджує, що Костючко Вікторія Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1586/103064-21 
 

Підтверджує, що Костян Катерина Іллівна 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 «соціальні 

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 № 1587/111466-21 
 

Підтверджує, що Кот Тетяна Володимирівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1588/111105-21 
 

Підтверджує, що Котик Дар'я Юріївна 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 «соціальні 

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 № 1589/100402-21 
 

Підтверджує, що Котій Наталія Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 1590/102647-21 
 

Підтверджує, що Котляревська Олена Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 19 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1591/93087-21 
 

Підтверджує, що Котова Тетяна Михайлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1592/105570-21 
 

Підтверджує, що Котяхова Марина Миколіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1593/103050-21 
 

Підтверджує, що Кочетков Ігор Віталійович 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 «соціальні 

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 № 1594/102192-21 
 

Підтверджує, що Кочкурова Ксенія Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1595/106739-21 
 

Підтверджує, що Кошеленко Наталя Вікторівна 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 «соціальні 

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 № 1596/111055-21 
 

Підтверджує, що Кошель Вікторія Віталіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1597/108366-21 
 

Підтверджує, що Кошель Марина Миколаївна 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 «соціальні 

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 № 1598/113100-21 
 

Підтверджує, що Кошліченко Віра Дмитрівна 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 «соціальні 

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 № 1599/94321-21 
 

Підтверджує, що Кошутіна Лариса Леонідівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1600/102490-21 
 

Підтверджує, що Кравець Тетяна Віталіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1601/100222-21 
 

Підтверджує, що Кравченко Анна Віталіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1602/94917-21 
 

Підтверджує, що Кравченко Ганна Віталіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 23,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1603/95633-21 
 

Підтверджує, що Кравченко Ірина Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1604/112323-21 
 

Підтверджує, що Кравченко Ксенія Олексіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1605/94065-21 
 

Підтверджує, що Кравченко Людмила Іллівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1606/98970-21 
 

Підтверджує, що Кравченко Надія Едуардівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1607/103895-21 
 

Підтверджує, що Кравченко Наталія Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1608/102975-21 
 

Підтверджує, що Кравченко Олена Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1609/112959-21 
 

Підтверджує, що Кравченко Павло Анатолійович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1610/92638-21 
 

Підтверджує, що Кравченко Юлія Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 23,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1611/102965-21 
 

Підтверджує, що Кравчук Євгенія Олександрівна 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 «соціальні 

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 № 1612/103094-21 
 

Підтверджує, що Кравчук Ольга Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1613/111155-21 
 

Підтверджує, що Кравчук Тетяна Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1614/106072-21 
 

Підтверджує, що Кравчук Юлія Вячеславівна 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 «соціальні 

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 № 1615/111004-21 
 

Підтверджує, що Крамаренко Євгенія Олексіївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1616/93966-21 
 

Підтверджує, що Крамаренко Людмила Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1617/93211-21 
 

Підтверджує, що Крамарчук Олена Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1618/106608-21 
 

Підтверджує, що Крапивна Людмила Дмитрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 14 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1619/113266-21 
 

Підтверджує, що Краповницька Яніна Анатоліївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1620/110160-21 
 

Підтверджує, що Красилюк Катерина Дмитрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1621/95010-21 
 

Підтверджує, що Красицька Вікторія Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1622/113723-21 
 

Підтверджує, що Краско Марія Михайлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1623/109496-21 
 

Підтверджує, що Красюк Анжела Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1624/93178-21 
 

Підтверджує, що Крат Наталя Миколаївна 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 «соціальні 

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 № 1625/103073-21 
 

Підтверджує, що Крат 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 «соціальні 

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 № 1626/101666-21 
 

Підтверджує, що Крашановська Олена Вікторівна 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 «соціальні 

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 № 1627/91642-21 
 

Підтверджує, що Кременчутська Олена Іванівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1628/90441-21 
 

Підтверджує, що Крестнікова Людмила Вікторівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1629/103056-21 
 

Підтверджує, що Кривова Світлана Дмитрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1630/92293-21 
 

Підтверджує, що Кривошей Лідія Дмитрівна 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 «соціальні 

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 № 1631/108293-21 
 

Підтверджує, що Кривушичева Антоніна Сергіївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1632/113599-21 
 

Підтверджує, що Крижановська Наталя Вікторівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1633/97473-21 
 

Підтверджує, що Крижко Лариса Павлівна 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 «соціальні 

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 № 1634/90965-21 
 

Підтверджує, що Крикунова Олена Вікторівна 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 «соціальні 

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 № 1635/90885-21 
 

Підтверджує, що Крилова Ольга 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 «соціальні 

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 № 1636/108528-21 
 

Підтверджує, що Крот Валентина Григорівна 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 «соціальні 

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 № 1637/100451-21 
 

Підтверджує, що Крот Олена Володимирівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1638/109342-21 
 

Підтверджує, що Кротенко Христина Владиславівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1639/106738-21 
 

Підтверджує, що Кругліков Євген Сергійович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1640/90568-21 
 

Підтверджує, що Круть Лариса Сергіївна 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 «соціальні 

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 № 1641/109013-21 
 

Підтверджує, що Круть Ольга Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 23,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1642/101590-21 
 

Підтверджує, що Крутько Євгенія Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1643/106628-21 
 

Підтверджує, що Кручина Лариса 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 «соціальні 

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 № 1644/103119-21 
 

Підтверджує, що Кручинська Світлана Анатоліївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 23,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1645/102516-21 
 

Підтверджує, що Кручинська Світлана Віталіївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1646/111235-21 
 

Підтверджує, що Кручман Євгенія Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1647/92556-21 
 

Підтверджує, що Крячко Світлана Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 27,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1648/107779-21 
 

Підтверджує, що Куба Олена Ігорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, пов’язані 

з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 23,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1649/111377-21 
 

Підтверджує, що Кубасов Андрій Сергійович 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 «соціальні 

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 № 1650/98540-21 
 

Підтверджує, що Кугук Тетяна Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1651/90626-21 
 

Підтверджує, що Кудіна Ірина Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1652/92334-21 
 

Підтверджує, що Кудіна Юлія Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 23,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1653/104871-21 
 

Підтверджує, що Кудінов Олексій Анатолійович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1654/109823-21 
 

Підтверджує, що Кудінова Тетяна Юріївна 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 «соціальні 

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 № 1655/96229-21 
 

Підтверджує, що Кудров Роман Олексійович 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 «соціальні 

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 № 1656/90094-21 
 

Підтверджує, що Кудрова Ірина Вікторівна 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 «соціальні 

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 № 1657/107041-21 
 

Підтверджує, що Кудрявцева Наталія Григорівна 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 «соціальні 

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 № 1658/92938-21 
 

Підтверджує, що Кудрявцева Наталія Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 21,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1659/106610-21 
 

Підтверджує, що Кузик Наталія Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1660/106734-21 
 

Підтверджує, що Кузіна Наталія Мирославівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1661/102458-21 
 

Підтверджує, що Кузнецов Олег Олександрович 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 «соціальні 

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 № 1662/94062-21 
 

Підтверджує, що Кузнецова Тетяна Вікторівна 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 «соціальні 

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 № 1663/110209-21 
 

Підтверджує, що Кузнєцова Ольга Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1664/104504-21 
 

Підтверджує, що Кузькіна Ольга Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1665/90827-21 
 

Підтверджує, що Кузьменко Ганна Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1666/95386-21 
 

Підтверджує, що Кузьменко Катерина Вікторівна 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 «соціальні 

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 № 1667/101601-21 
 

Підтверджує, що Кузьменко Лілія Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1668/102618-21 
 

Підтверджує, що Кузьменко Наталя Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1669/112136-21 
 

Підтверджує, що Кузьменко Наталя Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1670/93838-21 
 

Підтверджує, що Кузьменко Оксана Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1671/96325-21 
 

Підтверджує, що Кузьменко Олена Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1672/91552-21 
 

Підтверджує, що Кузьменко Ольга Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1673/112321-21 
 

Підтверджує, що Кузьменко Ольга Кузьмівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1674/103902-21 
 

Підтверджує, що Кузьменко Тетяна Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 1675/99615-21 
 

Підтверджує, що Кузьменко Тетяна Станіславівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1676/111938-21 
 

Підтверджує, що Кузьміна Наталія Віталіївна 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 «соціальні 

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 № 1677/90081-21 
 

Підтверджує, що Кузьмічова Людмила Олексіївна 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 «соціальні 

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 № 1678/106140-21 
 

Підтверджує, що Куковинець Ірина Михайлівна 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 «соціальні 

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 № 1679/99871-21 
 

Підтверджує, що Куковинець Тетяна Миколаївна 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 «соціальні 

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 № 1680/96301-21 
 

Підтверджує, що Кукса Анна Володимирівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1681/99614-21 
 

Підтверджує, що Кулачек Наталія Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1682/89948-21 
 

Підтверджує, що Кулачко Ольга Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1683/100535-21 
 

Підтверджує, що Кулешова Анна Федорівна 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 «соціальні 

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 № 1684/102808-21 
 

Підтверджує, що Кулик Ірина Григорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1685/109238-21 
 

Підтверджує, що Кулик Тетяна Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1686/111879-21 
 

Підтверджує, що Куліда Оксана Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1687/100252-21 
 

Підтверджує, що Кулікова Аліна Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1688/90017-21 
 

Підтверджує, що Кулікова Галина Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1689/96675-21 
 

Підтверджує, що Кулікова Ірина Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 1690/102716-21 
 

Підтверджує, що Кулікова Лілія Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1691/98780-21 
 

Підтверджує, що Кулініч Павло Миколайович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1692/100865-21 
 

Підтверджує, що Куліш Олена Валеріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 29,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1693/109498-21 
 

Підтверджує, що Кулішова Альона Вікторівна 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 «соціальні 

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 № 1694/102410-21 
 

Підтверджує, що Кульбак Антоніна Степанівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1695/90438-21 
 

Підтверджує, що Кульбак Інна Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1696/97607-21 
 

Підтверджує, що Кульбак Юлія Олексіївна 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 «соціальні 

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 № 1697/112896-21 
 

Підтверджує, що Кулько Олександр Олександрович 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 «соціальні 

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 № 1698/90453-21 
 

Підтверджує, що Кулькова Ольга Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1699/93493-21 
 

Підтверджує, що Кулявець Ольга Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1700/104698-21 
 

Підтверджує, що Кумушева Наталя Леонідівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1701/90732-21 
 

Підтверджує, що Кунгурова Олена Леонідівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1702/105895-21 
 

Підтверджує, що Кундицька Ольга Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 29,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1703/101623-21 
 

Підтверджує, що Купліченко Наталія Євгенівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 27,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1704/100186-21 
 

Підтверджує, що Купрієнко Ірина Володимирівна 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 «соціальні 

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 № 1705/102517-21 
 

Підтверджує, що Куракіна Ольга Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1706/92516-21 
 

Підтверджує, що Курасова Світлана Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1707/111148-21 
 

Підтверджує, що Курдюмова Ірина Павлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 18,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1708/98622-21 
 

Підтверджує, що Курельчук Любов Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1709/104911-21 
 

Підтверджує, що Куриленко Валентина Олексіївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1710/96436-21 
 

Підтверджує, що Куриліна Надія Євгеніївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 51,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1711/99427-21 
 

Підтверджує, що Курило Ірина Іванівна 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 «соціальні 

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 № 1712/91405-21 
 

Підтверджує, що Курінська Тетяна Степанівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1713/109824-21 
 

Підтверджує, що Курова Тетяна Григорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1714/111086-21 
 

Підтверджує, що Курочка Анжеліка Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1715/92379-21 
 

Підтверджує, що Куртвелієва Олена Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1716/111041-21 
 

Підтверджує, що Курусь Марія Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1717/102997-21 
 

Підтверджує, що Кусакова Ольга Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1718/98782-21 
 

Підтверджує, що Кусая Марина Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1719/102167-21 
 

Підтверджує, що Куткова Анна В'ячеславівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 27,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1720/108132-21 
 

Підтверджує, що Куторницька Олена Анатоліївна 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 «соціальні 

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 № 1721/103197-21 
 

Підтверджує, що Кутузова Альона Віталіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 23,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1722/92315-21 
 

Підтверджує, що Кухар Роман Олександрович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 28 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1723/109965-21 
 

Підтверджує, що Кухтік Альона Олегівна 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 «соціальні 

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 № 1724/102828-21 
 

Підтверджує, що Кухтін Валентина Федорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 30 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1725/112376-21 
 

Підтверджує, що Куц Людмила Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1726/92306-21 
 

Підтверджує, що Куценко Ольга Миколаївна 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 «соціальні 

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 № 1727/104905-21 
 

Підтверджує, що Куцова Людмила Адамівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 6,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1728/107774-21 
 

Підтверджує, що Куцовська Таїсія Юріївна 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 «соціальні 

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 № 1729/97789-21 
 

Підтверджує, що Кучер Марина Вадимівна 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 «соціальні 

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 № 1730/90115-21 
 

Підтверджує, що Кучеренко Інна Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1731/102700-21 
 

Підтверджує, що Кучеренко Наталія Миколаївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1732/91424-21 
 

Підтверджує, що Кучеренко Світлана Іванівна 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 «соціальні 

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 № 1733/96741-21 
 

Підтверджує, що Кучеренко Сніжана Степанівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1734/105202-21 
 

Підтверджує, що Кучеренко Тетяна Олексіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1735/106913-21 
 

Підтверджує, що Кучерков Ігор Вікторович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1736/100313-21 
 

Підтверджує, що Кушим Олена Володимирівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 11 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1737/113162-21 
 

Підтверджує, що Кушніренко Наталя Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 13 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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 № 1738/97888-21 
 

Підтверджує, що Кушніренко Світлана Степанівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

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.                  


