
 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 1739/112894-21 
 

Підтверджує, що Лавренко 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 № 1740/106612-21 
 

Підтверджує, що Лаврік Олексій 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 № 1741/113278-21 
 

Підтверджує, що Лавріненко Ганна 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 № 1742/100253-21 
 

Підтверджує, що Лавріненко Катерина 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 № 1743/107216-21 
 

Підтверджує, що Лаврова Тетяна 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 № 1744/93166-21 
 

Підтверджує, що Лаврушина Ольга 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 № 1745/96132-21 
 

Підтверджує, що Лаврьонова Ірина Пилипівна 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 № 1746/98593-21 
 

Підтверджує, що Лагутін Андрій Геннадійович 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 № 1747/102688-21 
 

Підтверджує, що Лазарева Наталя 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 № 1748/106323-21 
 

Підтверджує, що Лазукіна Марина 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 № 1749/106614-21 
 

Підтверджує, що Лазько Валентина Василівна 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 № 1750/110029-21 
 

Підтверджує, що Лайкова Діана 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 № 1751/91683-21 
 

Підтверджує, що Лакісова Віталія 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 № 1752/108021-21 
 

Підтверджує, що Лактіонова Катерина 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 № 1753/105324-21 
 

Підтверджує, що Ланге 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 № 1754/109446-21 
 

Підтверджує, що Ландар Ірина Сергіївна 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 № 1755/93588-21 
 

Підтверджує, що Ландар Наталя 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 № 1756/103898-21 
 

Підтверджує, що Ланцева Вікторія 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 № 1757/105401-21 
 

Підтверджує, що Ланько Наталія Віталіївна 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 № 1758/108386-21 
 

Підтверджує, що Лапіна Алла 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 № 1759/93920-21 
 

Підтверджує, що Лапіна Наталія 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 № 1760/109798-21 
 

Підтверджує, що Лапкіна Олена Валентинівна 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 № 1761/96140-21 
 

Підтверджує, що Лапушева Валентина 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 № 1762/105101-21 
 

Підтверджує, що Лапшина Наталя 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 № 1763/111042-21 
 

Підтверджує, що Ларікова 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 № 1764/108297-21 
 

Підтверджує, що Ласіченко Ірина Едуардівна 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 № 1765/93738-21 
 

Підтверджує, що Латиш Тетяна Іванівна 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 № 1766/90773-21 
 

Підтверджує, що Лебеденко Світлана 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 № 1767/104336-21 
 

Підтверджує, що Лебединська Ірина Михайлівна 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 № 1768/92477-21 
 

Підтверджує, що Лебедченко Наталя Миколаївна 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 № 1769/90836-21 
 

Підтверджує, що Лебідь Вікторія 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 № 1770/111790-21 
 

Підтверджує, що Лебідь-Багатова Оксана Анатоліївна 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 № 1771/111108-21 
 

Підтверджує, що Левашова Віта 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 № 1772/91576-21 
 

Підтверджує, що Левченко Ірина 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 № 1773/92129-21 
 

Підтверджує, що Левченко Людмила Михайлівна 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 № 1774/91708-21 
 

Підтверджує, що Левченко Олена Василівна 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 № 1775/107729-21 
 

Підтверджує, що Левченко Тетяна Романівна 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 № 1776/101032-21 
 

Підтверджує, що Левченко Юрій Валерійович 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 № 1777/112013-21 
 

Підтверджує, що Легка Юлія 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 № 1778/112279-21 
 

Підтверджує, що Легонькова Тетяна 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 № 1779/94559-21 
 

Підтверджує, що Легуцька Ганна 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 № 1780/93635-21 
 

Підтверджує, що Легуцька Марина Арсентіївна 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 № 1781/92863-21 
 

Підтверджує, що Леміш Ніна 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 № 1782/112614-21 
 

Підтверджує, що Лемішко Галина 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 № 1783/109246-21 
 

Підтверджує, що Ленчик Ірина Олександрівна 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 № 1784/108504-21 
 

Підтверджує, що Леонов Павло 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 № 1785/100237-21 
 

Підтверджує, що Леонова 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 № 1786/108737-21 
 

Підтверджує, що Леонова Тетяна 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 № 1787/113335-21 
 

Підтверджує, що Лепетченко 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 № 1788/97650-21 
 

Підтверджує, що Лепетченко Віталій 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 № 1789/112002-21 
 

Підтверджує, що Лескова 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 № 1790/94536-21 
 

Підтверджує, що Лещенко Анжеліка 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 № 1791/106574-21 
 

Підтверджує, що Лещенко Світлана 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 № 1792/101746-21 
 

Підтверджує, що Лєбєдєва Катерина 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 № 1793/108115-21 
 

Підтверджує, що Лєжнєва Аліна 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 № 1794/106934-21 
 

Підтверджує, що Лєпєхіна Олена 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 № 1795/90847-21 
 

Підтверджує, що Лєсовнікова Валентина 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 № 1796/99640-21 
 

Підтверджує, що Лєтнікова 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 № 1797/90609-21 
 

Підтверджує, що Лиман Лідія 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 № 1798/94733-21 
 

Підтверджує, що Липська Катерина Валентинівна 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 № 1799/92435-21 
 

Підтверджує, що Лисак 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 № 1800/102074-21 
 

Підтверджує, що Лисак Оксана 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 № 1801/91923-21 
 

Підтверджує, що Лисенко Вікторія 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 № 1802/108998-21 
 

Підтверджує, що Лисенко Галина 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 № 1803/92219-21 
 

Підтверджує, що Лисенко Людмила 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 № 1804/100428-21 
 

Підтверджує, що Лисенко Наталія 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 № 1805/104668-21 
 

Підтверджує, що Лисенко 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 № 1806/113302-21 
 

Підтверджує, що Лисенко 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 № 1807/106700-21 
 

Підтверджує, що Лисенко 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 № 1808/107436-21 
 

Підтверджує, що Лисенко Ольга 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 № 1809/100331-21 
 

Підтверджує, що Лисенко Ольга Олександрівна 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 № 1810/106409-21 
 

Підтверджує, що Лисенко Ольга 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 № 1811/112848-21 
 

Підтверджує, що Лисенко Юлія Григорівна 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 № 1812/107961-21 
 

Підтверджує, що Лисенко Юрій Станіславович 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 № 1813/97811-21 
 

Підтверджує, що Лисікова Надія 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 № 1814/111106-21 
 

Підтверджує, що Лиско 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 № 1815/108736-21 
 

Підтверджує, що Лисова Ірина Михайлівна 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 № 1816/97435-21 
 

Підтверджує, що Лисуненко Юлія 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 № 1817/91156-21 
 

Підтверджує, що Литвин Олена 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 № 1818/89884-21 
 

Підтверджує, що Литвин Тетяна Федорівна 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 № 1819/112379-21 
 

Підтверджує, що Литвин Юлія Віталіївна 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 № 1820/103293-21 
 

Підтверджує, що Литвиненко Аліна 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 № 1821/105597-21 
 

Підтверджує, що Литвиненко Галина 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 № 1822/92235-21 
 

Підтверджує, що Литвиненко Лілія 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 № 1823/108670-21 
 

Підтверджує, що Литвиненко Світлана Іванівна 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 № 1824/92192-21 
 

Підтверджує, що Литвиненко Світлана Михайлівна 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 № 1825/113287-21 
 

Підтверджує, що Литвиненко 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 № 1826/113563-21 
 

Підтверджує, що Литвиненко Юлія Романівна 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 № 1827/102714-21 
 

Підтверджує, що Литвинов Віталій Вікторович 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 № 1828/102440-21 
 

Підтверджує, що Литовська Марія 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 № 1829/112201-21 
 

Підтверджує, що Лифар Софія 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 № 1830/103190-21 
 

Підтверджує, що Лихвар Тетяна 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 № 1831/112615-21 
 

Підтверджує, що Лихварь Євгенія 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 № 1832/105963-21 
 

Підтверджує, що Лиходід Віктор Васильович 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 № 1833/90321-21 
 

Підтверджує, що Лиходід Наталія 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 № 1834/97886-21 
 

Підтверджує, що Личката 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 № 1835/106380-21 
 

Підтверджує, що Личман Наталія 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 № 1836/100233-21 
 

Підтверджує, що Лізвінський Віталій Леонідович 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 № 1837/112961-21 
 

Підтверджує, що Ліманська 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 № 1838/109994-21 
 

Підтверджує, що Лінкевич Камілла Юр'ївна 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 № 1839/112210-21 
 

Підтверджує, що Лінцевич 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 № 1840/93841-21 
 

Підтверджує, що Лісаченко Аліна 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 № 1841/98335-21 
 

Підтверджує, що Лісіцина Катерина 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 № 1842/92476-21 
 

Підтверджує, що Ліскун 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 № 1843/92488-21 
 

Підтверджує, що Лісняк Оксана 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 № 1844/97884-21 
 

Підтверджує, що Лісняк Руслан Петрович 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 № 1845/99978-21 
 

Підтверджує, що Лісовська 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 № 1846/112948-21 
 

Підтверджує, що Літвінова Віра Володимирівна 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 № 1847/112378-21 
 

Підтверджує, що Літвінова 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 № 1848/104492-21 
 

Підтверджує, що Лобанова Валентина Сергіївна 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 № 1849/102493-21 
 

Підтверджує, що Лобач Маргарита 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 № 1850/103960-21 
 

Підтверджує, що Лобач Світлана 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 № 1851/91407-21 
 

Підтверджує, що Лобач Світлана 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 № 1852/105100-21 
 

Підтверджує, що Лобаченко Маргарита 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 № 1853/93663-21 
 

Підтверджує, що Лобінцева Олена 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 № 1854/105493-21 
 

Підтверджує, що Логвиненко Марина Вікторівна 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 № 1855/108363-21 
 

Підтверджує, що Логвиненко Наталія Віталіївна 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 № 1856/113547-21 
 

Підтверджує, що Логвиненко Наталія 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 № 1857/93712-21 
 

Підтверджує, що Логвіна-Бик Тетяна 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 № 1858/113620-21 
 

Підтверджує, що Логвінов Андрій 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 № 1859/94194-21 
 

Підтверджує, що Лоза Ірина Володимирівна 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 № 1860/113008-21 
 

Підтверджує, що Лоза Сергій Миколайович 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 № 1861/95604-21 
 

Підтверджує, що Лозицька Катерина 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 № 1862/111881-21 
 

Підтверджує, що Лозова Інеса 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 № 1863/90923-21 
 

Підтверджує, що Лозова Олена 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 № 1864/113286-21 
 

Підтверджує, що Ломака Наталя 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 № 1865/112319-21 
 

Підтверджує, що Лопатіна Аліна Валеріївна 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 № 1866/109815-21 
 

Підтверджує, що Лосєва Варвара 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 № 1867/97753-21 
 

Підтверджує, що Лосєва Каріна 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 № 1868/102687-21 
 

Підтверджує, що Лосєва Оксана 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 № 1869/92956-21 
 

Підтверджує, що Лосєва Тетяна Борисівна 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 № 1870/100941-21 
 

Підтверджує, що Лоскутов Сергій Олексійович 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 № 1871/110554-21 
 

Підтверджує, що Лось Наталя Дмитрівна 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 № 1872/113296-21 
 

Підтверджує, що Лось Сергій 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 № 1873/90407-21 
 

Підтверджує, що Лотиш Оксана Олександрівна 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 № 1874/95315-21 
 

Підтверджує, що Лохманюк 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 № 1875/105624-21 
 

Підтверджує, що Лощинна Наталія 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 № 1876/109735-21 
 

Підтверджує, що Лубенець 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 № 1877/111874-21 
 

Підтверджує, що Лубенець Юлія 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 № 1878/104218-21 
 

Підтверджує, що Лук'янова Юлія 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 № 1879/95085-21 
 

Підтверджує, що Лук'янчук Евеліна Анатоліївна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 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 № 1880/107274-21 
 

Підтверджує, що Лука Ксенія 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 № 1881/113142-21 
 

Підтверджує, що Лукашенко 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 № 1882/111062-21 
 

Підтверджує, що Лукашенкова 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 № 1883/105929-21 
 

Підтверджує, що Лукашова 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 № 1884/105542-21 
 

Підтверджує, що Лукомська Катерина 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 № 1885/103132-21 
 

Підтверджує, що Лупир Анна Сергіївна 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 № 1886/105919-21 
 

Підтверджує, що Луценко Карина Василівна 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 № 1887/93439-21 
 

Підтверджує, що Луценко Наталія 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 № 1888/112617-21 
 

Підтверджує, що Луценко Світлана Леонтіївна 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 № 1889/104919-21 
 

Підтверджує, що Луцик Інна 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 № 1890/111109-21 
 

Підтверджує, що Луцова Ірина Ігорівна 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 № 1891/93339-21 
 

Підтверджує, що Луцюк 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 № 1892/110144-21 
 

Підтверджує, що Любасенко Яна Андріївна 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 № 1893/94270-21 
 

Підтверджує, що Любишко Ірина 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 № 1894/93511-21 
 

Підтверджує, що Любомирська Ганна 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 № 1895/89942-21 
 

Підтверджує, що Люта Наталія Станіславівна 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 № 1896/92104-21 
 

Підтверджує, що Лютенко Катерина 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 № 1897/93643-21 
 

Підтверджує, що Лябах 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 № 1898/106733-21 
 

Підтверджує, що Лякун Вікторія 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 № 1899/112992-21 
 

Підтверджує, що Лян Аліна Владленівна 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 № 1900/96112-21 
 

Підтверджує, що Ляпіна Лариса 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 № 1901/106935-21 
 

Підтверджує, що Лятіфов Ігор Шахмарданович 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 № 1902/100822-21 
 

Підтверджує, що Ляцевич 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 № 1903/91915-21 
 

Підтверджує, що Ляшенко Вікторія 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 № 1904/108397-21 
 

Підтверджує, що Ляшенко Інеса Анатоліївна 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 № 1905/103290-21 
 

Підтверджує, що Ляшенко Марія 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 № 1906/93507-21 
 

Підтверджує, що М'ясоєдова Надія 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 № 1907/112838-21 
 

Підтверджує, що Магда Наталія Ігорівна 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 № 1908/106912-21 
 

Підтверджує, що Магда Олена 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 № 1909/91670-21 
 

Підтверджує, що Магрицька Ганна 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 № 1910/112892-21 
 

Підтверджує, що Мазенков Сергій 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 № 1911/112014-21 
 

Підтверджує, що Мазур Інна 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 № 1912/96159-21 
 

Підтверджує, що Мазур Яна 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 № 1913/106629-21 
 

Підтверджує, що Мазуренко Людмила 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 № 1914/109995-21 
 

Підтверджує, що Майборода Олена Вадимівна 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 № 1915/90653-21 
 

Підтверджує, що Майборода Тетяна 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 № 1916/92529-21 
 

Підтверджує, що Майдебура Наталія Борисівна 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 № 1917/96233-21 
 

Підтверджує, що Майєр Марина 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 № 1918/97979-21 
 

Підтверджує, що Маймистова Тетяна 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 № 1919/96173-21 
 

Підтверджує, що Майоренко Олена Василівна 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 № 1920/100375-21 
 

Підтверджує, що Майстренко Альона 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 № 1921/112618-21 
 

Підтверджує, що Макаренко Дарія 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 № 1922/113102-21 
 

Підтверджує, що Макаренко Олена Петрівна 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 № 1923/102999-21 
 

Підтверджує, що Макаренко Світлана 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 № 1924/98788-21 
 

Підтверджує, що Макаюк Віра 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 № 1925/113646-21 
 

Підтверджує, що Маковецька Ніна 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 № 1926/92228-21 
 

Підтверджує, що Маковоз Андрій Вікторович 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 № 1927/106197-21 
 

Підтверджує, що Маковоз 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 № 1928/110597-21 
 

Підтверджує, що Макогончук Інна 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 № 1929/105122-21 
 

Підтверджує, що Максименко 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 № 1930/93156-21 
 

Підтверджує, що Максименко Ірина 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 № 1931/111241-21 
 

Підтверджує, що Максименко Тетяна 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 № 1932/99282-21 
 

Підтверджує, що Максимова Іда 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 № 1933/93827-21 
 

Підтверджує, що Максимович Яна Борисівна 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 № 1934/99337-21 
 

Підтверджує, що Максимцова Леся Валентинівна 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 № 1935/110932-21 
 

Підтверджує, що Макухіна Аліна 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 № 1936/90270-21 
 

Підтверджує, що Макушенко Любов Антонівна 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 № 1937/106926-21 
 

Підтверджує, що Макушинська Наталія 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 № 1938/110451-21 
 

Підтверджує, що Малахова 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 № 1939/111939-21 
 

Підтверджує, що Малахова Ольга 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 № 1940/105627-21 
 

Підтверджує, що Малахова Ольга Іванівна 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 № 1941/105897-21 
 

Підтверджує, що Маленко Дарина Олександрівна 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 № 1942/102642-21 
 

Підтверджує, що Малєєва Ганна 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 № 1943/108491-21 
 

Підтверджує, що Малинка 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 № 1944/98000-21 
 

Підтверджує, що Малинова 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 № 1945/108680-21 
 

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

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 48 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 

підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 

інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 

(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 

годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 

 

 

Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 

 

 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 1946/95614-21 
 

Підтверджує, що Малініна Марія Тарасівна 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 № 1947/94199-21 
 

Підтверджує, що Маліновський Олег Вікторович 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 № 1948/113557-21 
 

Підтверджує, що Малоушкіна 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 № 1949/94333-21 
 

Підтверджує, що Мальцев Сергій 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 № 1950/92337-21 
 

Підтверджує, що Мальченко Леонід Леонідович 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 № 1951/110632-21 
 

Підтверджує, що Малюга Оксана 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 № 1952/108699-21 
 

Підтверджує, що Маляревич 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 № 1953/102409-21 
 

Підтверджує, що Маляренко Анастасія 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 № 1954/111998-21 
 

Підтверджує, що Маляренко 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 № 1955/93231-21 
 

Підтверджує, що Мамадалієва Олена Мілібаївна 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 № 1956/98685-21 
 

Підтверджує, що Мамчур Юлія 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 № 1957/94544-21 
 

Підтверджує, що Мандзій Надія Федорівна 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 № 1958/102661-21 
 

Підтверджує, що Мандзюк 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 № 1959/110452-21 
 

Підтверджує, що Манєвська 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 № 1960/91558-21 
 

Підтверджує, що Манжос Валентина Мар'янівна 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 № 1961/92196-21 
 

Підтверджує, що Манжула Світлана 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 № 1962/107389-21 
 

Підтверджує, що Манойлова Тетяна 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 № 1963/108184-21 
 

Підтверджує, що Манькова Олена Семенівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 56,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 

підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 

інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 

(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 

годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 

 

 

Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 

 

 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 1964/94574-21 
 

Підтверджує, що Манюрова Алія Рафаїлівна 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 № 1965/91207-21 
 

Підтверджує, що Маракіна Валентина 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 № 1966/104232-21 
 

Підтверджує, що Маринова Олеся 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 № 1967/105574-21 
 

Підтверджує, що Маринчак Марина 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 № 1968/113316-21 
 

Підтверджує, що Марич 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 № 1969/96108-21 
 

Підтверджує, що Марієнко Світлана 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 № 1970/107125-21 
 

Підтверджує, що Марін Аріас Ольга 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 № 1971/94281-21 
 

Підтверджує, що Марінічева Віра 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 № 1972/90242-21 
 

Підтверджує, що Маріч 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 № 1973/106827-21 
 

Підтверджує, що Маріч Сергій Леонідович 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 № 1974/110037-21 
 

Підтверджує, що Маркова Олена 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 № 1975/90613-21 
 

Підтверджує, що Мартиненко Алла Іванівна 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 № 1976/111940-21 
 

Підтверджує, що Мартиненко Вікторія 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 № 1977/110167-21 
 

Підтверджує, що Мартинець Марія Олегівна 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 № 1978/92918-21 
 

Підтверджує, що Мартинкян Руслан Володимирович 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 № 1979/111250-21 
 

Підтверджує, що Мартинова 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 № 1980/92922-21 
 

Підтверджує, що Мартинова Світлана Мирославівна 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 № 1981/92522-21 
 

Підтверджує, що Мартинюк Зіновія Олегівна 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 № 1982/91834-21 
 

Підтверджує, що Мартинюк Тетяна 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 № 1983/93115-21 
 

Підтверджує, що Мартищенко Олена 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 № 1984/90042-21 
 

Підтверджує, що Мархбейн Інна 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 № 1985/102411-21 
 

Підтверджує, що Марченко Альона 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 № 1986/106325-21 
 

Підтверджує, що Марченко Вікторія Валентинівна 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 № 1987/111110-21 
 

Підтверджує, що Марченко Дмитро Романович 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 № 1988/96736-21 
 

Підтверджує, що Марченко Ірина Вікторівна 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 № 1989/113614-21 
 

Підтверджує, що Марченко Катерина 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 № 1990/113792-21 
 

Підтверджує, що Марченко Оксана 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 № 1991/96201-21 
 

Підтверджує, що Марченко 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 № 1992/93448-21 
 

Підтверджує, що Марченко Раїса 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 № 1993/93126-21 
 

Підтверджує, що Мар`єнко Костянтин 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 № 1994/92333-21 
 

Підтверджує, що Масакова Ганна 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 № 1995/92399-21 
 

Підтверджує, що Масленникова 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 № 1996/97092-21 
 

Підтверджує, що Маслєнікова Ія Богданівна 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 № 1997/108382-21 
 

Підтверджує, що Маслобоєва Оксана 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 № 1998/93815-21 
 

Підтверджує, що Маслова Інна Борисівна 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 № 1999/113469-21 
 

Підтверджує, що Маслова 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 № 2000/99610-21 
 

Підтверджує, що Маслова Олена 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 № 2001/100243-21 
 

Підтверджує, що Маслова Таміла 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 № 2002/108493-21 
 

Підтверджує, що Масна Аліна 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 № 2003/95180-21 
 

Підтверджує, що Мась Лариса 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 № 2004/104595-21 
 

Підтверджує, що Масюк Інна 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 № 2005/113338-21 
 

Підтверджує, що Масюк Марина 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 № 2006/95649-21 
 

Підтверджує, що Матафонова Ірина 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 № 2007/93148-21 
 

Підтверджує, що Матвєєва Вікторія 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 № 2008/91911-21 
 

Підтверджує, що Матвєєва Світлана Юріївна 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 № 2009/98586-21 
 

Підтверджує, що Матвіїшина Тетяна Дмитрівна 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 № 2010/94276-21 
 

Підтверджує, що Матюк Олена 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 № 2011/94781-21 
 

Підтверджує, що Махова Марина Радіївна 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 № 2012/109499-21 
 

Підтверджує, що Махонько 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 № 2013/92398-21 
 

Підтверджує, що Махтій Катерина 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 № 2014/112527-21 
 

Підтверджує, що Мацухова Єлизавета 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 № 2015/92773-21 
 

Підтверджує, що Мацюта 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 № 2016/112318-21 
 

Підтверджує, що Мацюта Марія 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 № 2017/104233-21 
 

Підтверджує, що Мачужак Марина 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 № 2018/94605-21 
 

Підтверджує, що Мачула 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 № 2019/93695-21 
 

Підтверджує, що Мачулян Оксана 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 № 2020/101954-21 
 

Підтверджує, що Машталер Олександра 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 № 2021/110453-21 
 

Підтверджує, що Машталер Світлана 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 № 2022/92713-21 
 

Підтверджує, що Маюра Ліля 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 № 2023/102662-21 
 

Підтверджує, що Маякова Ірина 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 № 2024/92523-21 
 

Підтверджує, що Медведєва Любов 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 № 2025/100924-21 
 

Підтверджує, що Медведь Людмила Федорівна 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 № 2026/98793-21 
 

Підтверджує, що Медвєдєв Артем Віталійович 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 № 2027/113622-21 
 

Підтверджує, що Медвєдєва Олена Станіславівна 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 № 2028/100438-21 
 

Підтверджує, що Меженіна Людмила 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 № 2029/94578-21 
 

Підтверджує, що Мезенець 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 № 2030/90113-21 
 

Підтверджує, що Мелай Ольга В`ячеславівна 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 № 2031/94124-21 
 

Підтверджує, що Меленко Вікторія 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 № 2032/106685-21 
 

Підтверджує, що Мелентьєва Оксана 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 № 2033/112274-21 
 

Підтверджує, що Мелешко Ірина Анатоліївна 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 № 2034/92885-21 
 

Підтверджує, що Мельник Валентина Дмитрівна 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 № 2035/108387-21 
 

Підтверджує, що Мельник 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 № 2036/108570-21 
 

Підтверджує, що Мельник Карина 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 № 2037/112003-21 
 

Підтверджує, що Мельник Любов 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 № 2038/94442-21 
 

Підтверджує, що Мельник Максим Анатолійович 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 № 2039/94112-21 
 

Підтверджує, що Мельник Олена 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 № 2040/95262-21 
 

Підтверджує, що Мельник Світлана 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 № 2041/91080-21 
 

Підтверджує, що Мельник Тетяна 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 № 2042/106579-21 
 

Підтверджує, що Мельник 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 № 2043/113148-21 
 

Підтверджує, що Мельник Юлія 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 № 2044/110002-21 
 

Підтверджує, що Мельникова Любов 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 № 2045/112619-21 
 

Підтверджує, що Мельничук Лідія 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 № 2046/111829-21 
 

Підтверджує, що Мельничук Микола Станіславович 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 № 2047/105483-21 
 

Підтверджує, що Мельничук 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 № 2048/102651-21 
 

Підтверджує, що Менжинська Людмила 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 № 2049/113118-21 
 

Підтверджує, що Менжинська Олена 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 № 2050/93822-21 
 

Підтверджує, що Мережко Зоя 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 № 2051/112963-21 
 

Підтверджує, що Мерзлікіна Валерія 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 № 2052/91481-21 
 

Підтверджує, що Меркулова Любов 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 № 2053/94161-21 
 

Підтверджує, що Меснянкіна Світлана Валеріївна 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 № 2054/106142-21 
 

Підтверджує, що Меснянко Наталя 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 № 2055/105605-21 
 

Підтверджує, що Метлушко Віра 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 № 2056/89992-21 
 

Підтверджує, що Мехтієва Людмила 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 № 2057/100270-21 
 

Підтверджує, що Меценко Ганна 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 № 2058/102745-21 
 

Підтверджує, що Мечева 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 № 2059/111867-21 
 

Підтверджує, що Мєшкова Наталія 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 № 2060/100361-21 
 

Підтверджує, що Мизинець Вікторія 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 № 2061/108245-21 
 

Підтверджує, що Микитів Олександр Михайлович 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 № 2062/91109-21 
 

Підтверджує, що Милашенко-Вертегел Любов Петрівна 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 № 2063/109996-21 
 

Підтверджує, що Миленька Тетяна 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 № 2064/102695-21 
 

Підтверджує, що Мильнікова Наталія 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 № 2065/112893-21 
 

Підтверджує, що Мирний Дмитро Володимирович 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 № 2066/110633-21 
 

Підтверджує, що Мировська Ксенія 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 № 2067/92032-21 
 

Підтверджує, що Миронова Віталіна 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 № 2068/100315-21 
 

Підтверджує, що Миронова Світлана 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 № 2069/94162-21 
 

Підтверджує, що Миронюк Ліна Віталіївна 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 № 2070/96524-21 
 

Підтверджує, що Мирошниченко Олексій Якович 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 № 2071/101055-21 
 

Підтверджує, що Мирошниченко Світлана 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 № 2072/102404-21 
 

Підтверджує, що Мисник Марина 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 № 2073/94230-21 
 

Підтверджує, що Митрога Ірина Костянтинівна 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 № 2074/100379-21 
 

Підтверджує, що Михайленко 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 № 2075/94077-21 
 

Підтверджує, що Михайлик Денис Павлович 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 № 2076/100658-21 
 

Підтверджує, що Михайлова Людмила 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 № 2077/107322-21 
 

Підтверджує, що Михайлова Олена Геннадіївна 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 № 2078/96317-21 
 

Підтверджує, що Михайлова Світлана 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 № 2079/100240-21 
 

Підтверджує, що Михайловська Марина Тихонівна 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 № 2080/95106-21 
 

Підтверджує, що Михайловська Олена 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 № 2081/93490-21 
 

Підтверджує, що Михалькова Олена Василівна 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 № 2082/113341-21 
 

Підтверджує, що Мільчевська Дарія 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 № 2083/100328-21 
 

Підтверджує, що Мілюкова 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 № 2084/102456-21 
 

Підтверджує, що Мілюкова Ірина Раіфівна 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 № 2085/106909-21 
 

Підтверджує, що Мінакова 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 № 2086/97980-21 
 

Підтверджує, що Мінгальова Надія 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 № 2087/108291-21 
 

Підтверджує, що Мінкова Олексина 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 № 2088/102489-21 
 

Підтверджує, що Мінченко Ірина 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 № 2089/98985-21 
 

Підтверджує, що Мінько 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 № 2090/90423-21 
 

Підтверджує, що Міняйло 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 № 2091/103947-21 
 

Підтверджує, що Мірзоєва Тереза 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 № 2092/111134-21 
 

Підтверджує, що Міріленко 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 № 2093/96119-21 
 

Підтверджує, що Мірошник Тетяна Олексіївна 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 № 2094/105619-21 
 

Підтверджує, що Мірошниченко Дарина Феліксівна 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 № 2095/93520-21 
 

Підтверджує, що Мірошниченко Ірина 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 № 2096/112225-21 
 

Підтверджує, що Мірошниченко Тетяна Станіславівна 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 № 2097/102680-21 
 

Підтверджує, що Місоєдова Світлана 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 № 2098/109163-21 
 

Підтверджує, що Місяйло Мар'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 № 2099/113156-21 
 

Підтверджує, що Місячна 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 № 2100/106908-21 
 

Підтверджує, що Мітін Вадим Павлович 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 № 2101/102686-21 
 

Підтверджує, що Міткова Галина 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 № 2102/108698-21 
 

Підтверджує, що Мітрова Юлія Віталіївна 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 № 2103/94393-21 
 

Підтверджує, що Міфле Ганна Павлівна 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 № 2104/94828-21 
 

Підтверджує, що Міфле-Чередниченко 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 № 2105/100191-21 
 

Підтверджує, що Міфтахова Лілія 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 № 2106/111775-21 
 

Підтверджує, що Міхайлова Оксана Леонідівна 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 № 2107/106617-21 
 

Підтверджує, що Міхова Алла 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 № 2108/109703-21 
 

Підтверджує, що Міцкан Альона Миколаївна 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 № 2109/90960-21 
 

Підтверджує, що Міщенко Алла 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 № 2110/113677-21 
 

Підтверджує, що Міщенко Анастасія 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 № 2111/97549-21 
 

Підтверджує, що Міщенко Надія Миколаївна 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 № 2112/99323-21 
 

Підтверджує, що Міщенко Руслан Володимирович 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 № 2113/104872-21 
 

Підтверджує, що Міщенко 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 № 2114/100561-21 
 

Підтверджує, що Міщук Антоніна Олександрівна 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 № 2115/98632-21 
 

Підтверджує, що Міюц Юрій Володимирович 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 № 2116/101028-21 
 

Підтверджує, що Мкртчян 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 № 2117/92222-21 
 

Підтверджує, що Мних Лариса 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 № 2118/113268-21 
 

Підтверджує, що Мовсесян Катерина 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 № 2119/105326-21 
 

Підтверджує, що Мовчан Вікторія 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 № 2120/93510-21 
 

Підтверджує, що Мозуленко Ганна 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 № 2121/92961-21 
 

Підтверджує, що Моісеєнко Інна Вікторівна 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 № 2122/111883-21 
 

Підтверджує, що Моісеєнко Кароліна Іванівна 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 № 2123/107437-21 
 

Підтверджує, що Моісеєнко 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 № 2124/112339-21 
 

Підтверджує, що Мокляк 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 № 2125/113153-21 
 

Підтверджує, що Мокрицька Олена 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 № 2126/107371-21 
 

Підтверджує, що Молібога 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 № 2127/98569-21 
 

Підтверджує, що Молчанова Каріна Олександрівна 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 № 2128/99623-21 
 

Підтверджує, що Момот Марина Євгенівна 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 № 2129/105890-21 
 

Підтверджує, що Момот Михайло Дмитрович 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 № 2130/100950-21 
 

Підтверджує, що Момот Тетяна 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 № 2131/105268-21 
 

Підтверджує, що Моргун Карина 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 № 2132/90930-21 
 

Підтверджує, що Мордвінова Ірина Олександрівна 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 № 2133/93613-21 
 

Підтверджує, що Мордзинська Наталія 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 № 2134/112849-21 
 

Підтверджує, що Мордовець Галина 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 № 2135/97723-21 
 

Підтверджує, що Мороз Наталія 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 № 2136/92473-21 
 

Підтверджує, що Мороз Наталя 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 № 2137/105495-21 
 

Підтверджує, що Мороз Яна 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 № 2138/111006-21 
 

Підтверджує, що Морозова Владислава Геннадіївна 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 № 2139/103940-21 
 

Підтверджує, що Морозюк Олександра Павлівна 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 № 2140/103069-21 
 

Підтверджує, що Мороховська Олена 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 № 2141/98522-21 
 

Підтверджує, що Мосаєва Інна 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 № 2142/90575-21 
 

Підтверджує, що Мосейко Людмила 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 № 2143/107142-21 
 

Підтверджує, що Мосейко 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 № 2144/91485-21 
 

Підтверджує, що Мосейко Тетяна 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 № 2145/110017-21 
 

Підтверджує, що Моселко Ліна 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 № 2146/90801-21 
 

Підтверджує, що Мосєндзов Сергій 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 № 2147/100973-21 
 

Підтверджує, що Мосійченко-Бобракова Людмила 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 № 2148/98039-21 
 

Підтверджує, що Москаленко Анастасія Марківна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 48 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 

підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 

інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 

(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 

годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 

 

 

Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 

 

 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 2149/110535-21 
 

Підтверджує, що Москаленко Денис Ігоревич 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 № 2150/101060-21 
 

Підтверджує, що Москаленко 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 № 2151/89962-21 
 

Підтверджує, що Москаленко Тетяна Кирилівна 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 № 2152/93176-21 
 

Підтверджує, що Московська Марина 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 № 2153/92106-21 
 

Підтверджує, що Московченко Олена Олександрівна 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 № 2154/94362-21 
 

Підтверджує, що Московчук Людмила 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 № 2155/93155-21 
 

Підтверджує, що Мостенська 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 № 2156/97578-21 
 

Підтверджує, що Моторна Наталія Сергіївна 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 № 2157/102191-21 
 

Підтверджує, що Мошник Олена 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 № 2158/101033-21 
 

Підтверджує, що Муждабаєва Ельміра Нурланівна 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 № 2159/108020-21 
 

Підтверджує, що Музика Олена 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 № 2160/110537-21 
 

Підтверджує, що Музичева Катерина 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 № 2161/100337-21 
 

Підтверджує, що Музиченко Олена 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 № 2162/95291-21 
 

Підтверджує, що Муковоз 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 № 2163/111975-21 
 

Підтверджує, що Муленко Анна Вячеславівна 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 № 2164/112316-21 
 

Підтверджує, що Мульченко 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 № 2165/110200-21 
 

Підтверджує, що Мулярчук Любов 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 № 2166/94064-21 
 

Підтверджує, що Мунтян 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 № 2167/108401-21 
 

Підтверджує, що Муравська Олена Анатоліївна 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 № 2168/113281-21 
 

Підтверджує, що Мурашева Ксенія 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 № 2169/112124-21 
 

Підтверджує, що Мурзак Марія 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 № 2170/101715-21 
 

Підтверджує, що Мурко Вікторія 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 № 2171/113033-21 
 

Підтверджує, що Муртазаєва Зарема Аблялімівна 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 № 2172/113793-21 
 

Підтверджує, що Муртазієв Ернест Гафарович 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 № 2173/108365-21 
 

Підтверджує, що Мустафаєва Кароліна Талехівна 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 № 2174/102749-21 
 

Підтверджує, що Мухіна Ганна 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 № 2175/112809-21 
 

Підтверджує, що Мухіна Катерина 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 № 2176/106051-21 
 

Підтверджує, що Муц Любов 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 № 2177/112202-21 
 

Підтверджує, що Муцараєва Діана Адамівна 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 № 2178/112771-21 
 

Підтверджує, що Муцураєва Луіза Асхабівна 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 № 2179/111150-21 
 

Підтверджує, що Мягченко Наталя 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 № 2180/100247-21 
 

Підтверджує, що Мязіна Антоніна Василівна 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 № 2181/111944-21 
 

Підтверджує, що Мяхкоход Каріна Вадимівна 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 № 2182/110171-21 
 

Підтверджує, що Набока Альона 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 № 2183/96637-21 
 

Підтверджує, що Набока Катерина 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 № 2184/112518-21 
 

Підтверджує, що Наветанюк Маргарита 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 № 2185/91262-21 
 

Підтверджує, що Наветанюк Раїса 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 № 2186/104018-21 
 

Підтверджує, що Нагай Анастасія 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 № 2187/94564-21 
 

Підтверджує, що Нагель Інна 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 № 2188/98535-21 
 

Підтверджує, що Нагорна 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 № 2189/113176-21 
 

Підтверджує, що Нагула Ілля Павлович 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 № 2190/93509-21 
 

Підтверджує, що Надточий Юлія 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 № 2191/90455-21 
 

Підтверджує, що Назаренко Валентина 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 № 2192/111227-21 
 

Підтверджує, що Назаренко Дар'я 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 № 2193/91203-21 
 

Підтверджує, що Назаренко 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 № 2194/107318-21 
 

Підтверджує, що Назаренко Ірина Петрівна 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 № 2195/95610-21 
 

Підтверджує, що Назаренко Лілія 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 № 2196/100241-21 
 

Підтверджує, що Назаренко Людмила 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 № 2197/95040-21 
 

Підтверджує, що Назаренко Марина 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 № 2198/112371-21 
 

Підтверджує, що Назаренко Оксана 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 № 2199/112314-21 
 

Підтверджує, що Назаренко Тетяна 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 № 2200/102984-21 
 

Підтверджує, що Назаренко 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 № 2201/96291-21 
 

Підтверджує, що Назарова 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 № 2202/98984-21 
 

Підтверджує, що Назарова Світлана Леонідівна 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 № 2203/110213-21 
 

Підтверджує, що Назарчук 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 № 2204/95030-21 
 

Підтверджує, що Найдиш 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 № 2205/100944-21 
 

Підтверджує, що Наконечна 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 № 2206/99866-21 
 

Підтверджує, що Наку Тетяна 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 № 2207/108669-21 
 

Підтверджує, що Нарикова Наталія Антонівна 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 № 2208/99973-21 
 

Підтверджує, що Наріжна Віра 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 № 2209/102659-21 
 

Підтверджує, що Наріжна 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 № 2210/94575-21 
 

Підтверджує, що Наркевич 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 № 2211/98755-21 
 

Підтверджує, що Настич Ганна 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 № 2212/97389-21 
 

Підтверджує, що Настич Сергій Григорович 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 № 2213/91572-21 
 

Підтверджує, що Настич Тетяна Василівна 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 № 2214/101606-21 
 

Підтверджує, що Натяжко 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 № 2215/105031-21 
 

Підтверджує, що Науменко Анастасія 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 № 2216/96624-21 
 

Підтверджує, що Науменко Валентина 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 № 2217/91363-21 
 

Підтверджує, що Науменко Галина 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 № 2218/113681-21 
 

Підтверджує, що Науменко Ганна 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 № 2219/97610-21 
 

Підтверджує, що Науменко Лариса Михайлівна 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 № 2220/103238-21 
 

Підтверджує, що Науменко 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 № 2221/102994-21 
 

Підтверджує, що Науменко Ольга Юріївна 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 № 2222/92996-21 
 

Підтверджує, що Наумова Марина Олександрівна 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 № 2223/93533-21 
 

Підтверджує, що Нахімова Марина Валентинівна 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 № 2224/94758-21 
 

Підтверджує, що Наход 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 № 2225/112489-21 
 

Підтверджує, що Неборачко Ірина 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 № 2226/93171-21 
 

Підтверджує, що Небоян Тетяна 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 № 2227/93082-21 
 

Підтверджує, що Невмивака Галина 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 № 2228/94380-21 
 

Підтверджує, що Неділько 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 № 2229/91282-21 
 

Підтверджує, що Недобер Інна Геннадіївна 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 № 2230/108668-21 
 

Підтверджує, що Неженець Вікторія Альвівна 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 № 2231/108404-21 
 

Підтверджує, що Незгода Людмила Миколаївна 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 № 2232/107319-21 
 

Підтверджує, що Нейчева Анжеліка Афанасіївна 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 № 2233/103886-21 
 

Підтверджує, що Нейчева Тетяна 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 № 2234/111145-21 
 

Підтверджує, що Нейчева-Сирота Жанна 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 № 2235/90887-21 
 

Підтверджує, що Некіга Лариса Миронівна 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 № 2236/92718-21 
 

Підтверджує, що Некрасова Вікторія 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 № 2237/92520-21 
 

Підтверджує, що Некрасова Ольга 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 № 2238/91195-21 
 

Підтверджує, що Немашкало Людмила 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 № 2239/93901-21 
 

Підтверджує, що Немикіна Наталія 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 № 2240/111774-21 
 

Підтверджує, що Неміч Олена 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 № 2241/93886-21 
 

Підтверджує, що Немченко Ірина 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 № 2242/108503-21 
 

Підтверджує, що Немченко Сергій Геннадійович 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 № 2243/102655-21 
 

Підтверджує, що Непогодьєва Світлана 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 № 2244/105746-21 
 

Підтверджує, що Нестеренко Інна 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 № 2245/107498-21 
 

Підтверджує, що Нестеренко 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 № 2246/109836-21 
 

Підтверджує, що Нестеренко Наталія 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 № 2247/110454-21 
 

Підтверджує, що Нестеренко 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 № 2248/107372-21 
 

Підтверджує, що Нестеренко Тетяна 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 № 2249/107039-21 
 

Підтверджує, що Нетреба Олена 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 № 2250/83202-21 
 

Підтверджує, що Нетруненко Олена 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 № 2251/102682-21 
 

Підтверджує, що Нетьосова Анна Семенівна 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 № 2252/102787-21 
 

Підтверджує, що Нефьодов Олександр Володимирович 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 № 2253/93401-21 
 

Підтверджує, що Нефьодова Ольга 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 № 2254/97472-21 
 

Підтверджує, що Нечет Ольга 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 № 2255/100596-21 
 

Підтверджує, що Нечитайло Оксана 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 № 2256/107314-21 
 

Підтверджує, що Нечитайло Світлана 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 № 2257/92363-21 
 

Підтверджує, що Нештун Олеся 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 № 2258/93105-21 
 

Підтверджує, що Низька Олена Борисівна 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 № 2259/101714-21 
 

Підтверджує, що Николаєнко Валентина 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 № 2260/96153-21 
 

Підтверджує, що Нізяєва Інна 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 № 2261/111133-21 
 

Підтверджує, що Нікіпєла Ганна 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 № 2262/98879-21 
 

Підтверджує, що Нікітенко Альона 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 № 2263/109818-21 
 

Підтверджує, що Нікітенко Марина 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 № 2264/90234-21 
 

Підтверджує, що Нікітенко 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 № 2265/98777-21 
 

Підтверджує, що Нікітіна Галина Костянтинівна 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 № 2266/95600-21 
 

Підтверджує, що Нікітіна 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 № 2267/109635-21 
 

Підтверджує, що Нікітіна Олена Валеріївна 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 № 2268/91001-21 
 

Підтверджує, що Нікітіна 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 № 2269/109825-21 
 

Підтверджує, що Нікітіна 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 № 2270/113265-21 
 

Підтверджує, що Нікішев Юрій 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 № 2271/91090-21 
 

Підтверджує, що Нікішина Ірина 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 № 2272/102354-21 
 

Підтверджує, що Ніколаєва Галина Олександрівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 51 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 

підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 

інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 

(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 

годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 

 

 

Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 

 

 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 2273/102352-21 
 

Підтверджує, що Ніколаєва Людмила 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 № 2274/91259-21 
 

Підтверджує, що Ніколаєнко Алла 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 № 2275/94122-21 
 

Підтверджує, що Ніколаєнко Юлія Григорівна 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 № 2276/105508-21 
 

Підтверджує, що Ніколайчук Ганна 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 № 2277/113592-21 
 

Підтверджує, що Ніколайчук Лілія 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 № 2278/85025-21 
 

Підтверджує, що Ніколенко Інна 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 № 2279/91246-21 
 

Підтверджує, що Ніколенко Тетяна 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 № 2280/108688-21 
 

Підтверджує, що Ніколова 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 № 2281/102187-21 
 

Підтверджує, що Ніконенко Ганна 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 № 2282/102840-21 
 

Підтверджує, що Ніконенко Катерина Ігорівна 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 № 2283/108270-21 
 

Підтверджує, що Ніконенко 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 № 2284/97751-21 
 

Підтверджує, що Нікуліна Наталія 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 № 2285/110560-21 
 

Підтверджує, що Нікуліна 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 № 2286/113275-21 
 

Підтверджує, що Нікуліна Таісія 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 № 2287/100377-21 
 

Підтверджує, що Нікульська 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 № 2288/100259-21 
 

Підтверджує, що Ніньовська Олена 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 № 2289/97208-21 
 

Підтверджує, що Ністратова Наталія Федорівна 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 № 2290/101627-21 
 

Підтверджує, що Новакова Лариса Михайлівна 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 № 2291/100824-21 
 

Підтверджує, що Новицька Ірина Миколаївна 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 № 2292/93477-21 
 

Підтверджує, що Новицька Лариса Олексіївна 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 № 2293/112650-21 
 

Підтверджує, що Новицька Софія 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 № 2294/113276-21 
 

Підтверджує, що Новік Галина 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 № 2295/113077-21 
 

Підтверджує, що Новікова Аліна 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 № 2296/92165-21 
 

Підтверджує, що Новікова Любов 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 № 2297/113623-21 
 

Підтверджує, що Новікова Людмила 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 № 2298/92644-21 
 

Підтверджує, що Новохатній Дмитро Олександрович 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 № 2299/112377-21 
 

Підтверджує, що Нога Тетяна 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 № 2300/96731-21 
 

Підтверджує, що Ноздріна Олена 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 № 2301/106471-21 
 

Підтверджує, що Носаль Валерія Денисівна 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 № 2302/97795-21 
 

Підтверджує, що Носач Ірина 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 № 2303/94780-21 
 

Підтверджує, що Носик Валентина 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 № 2304/93846-21 
 

Підтверджує, що Носкова 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 № 2305/112313-21 
 

Підтверджує, що Носкова Тетяна 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 № 2306/110158-21 
 

Підтверджує, що Ночовна 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 № 2307/106936-21 
 

Підтверджує, що Нужна-Якушевич Тетяна 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 № 2308/101960-21 
 

Підтверджує, що Обетковська Олена Альбертівна 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 № 2309/96286-21 
 

Підтверджує, що Обласова 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 № 2310/112102-21 
 

Підтверджує, що Облог 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 № 2311/107801-21 
 

Підтверджує, що Овдієнко Анатолій Миколайович 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 № 2312/113160-21 
 

Підтверджує, що Оверченко Микола Володимирович 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 № 2313/97588-21 
 

Підтверджує, що Оверченко Оксана 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 № 2314/108345-21 
 

Підтверджує, що Овлах Вікторія 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 № 2315/97203-21 
 

Підтверджує, що Овод Людмила 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 № 2316/92740-21 
 

Підтверджує, що Овсієнко Анна Петрівна 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 № 2317/93319-21 
 

Підтверджує, що Овсяник Світлана Георгіївна 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 № 2318/112171-21 
 

Підтверджує, що Овсянік 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 № 2319/106326-21 
 

Підтверджує, що Овсяннікова Ірина 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 № 2320/105621-21 
 

Підтверджує, що Овчинникова Тетяна 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 № 2321/91166-21 
 

Підтверджує, що Овчіннікова Євгенія 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 № 2322/112469-21 
 

Підтверджує, що Огаренко Євген Анатолійович 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 № 2323/104149-21 
 

Підтверджує, що Оглобліна Вікторія Олександрівна 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 № 2324/109205-21 
 

Підтверджує, що Оголь Анастасія Владиславівна 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 № 2325/91801-21 
 

Підтверджує, що Одарюк 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 № 2326/91437-21 
 

Підтверджує, що Однолько Катерина 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 № 2327/112978-21 
 

Підтверджує, що Озерян Тетяна 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 № 2328/110614-21 
 

Підтверджує, що Олейнікова Катерина 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 № 2329/109536-21 
 

Підтверджує, що Олейнікова Крістіна 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 № 2330/92413-21 
 

Підтверджує, що Олексенко Наталя 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 № 2331/91187-21 
 

Підтверджує, що Оленич 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 № 2332/99426-21 
 

Підтверджує, що Оленич Ольга 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 № 2333/106433-21 
 

Підтверджує, що Олешко Оксана 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 № 2334/113470-21 
 

Підтверджує, що Олинська Анна 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 № 2335/106264-21 
 

Підтверджує, що Олійник Галина Миколаївна 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 № 2336/112490-21 
 

Підтверджує, що Олійник Ірина Володимирівна 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 № 2337/100090-21 
 

Підтверджує, що Олійник Олеся 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 № 2338/97931-21 
 

Підтверджує, що Олійник Ольга 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 № 2339/92171-21 
 

Підтверджує, що Ольховик Світлана 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 № 2340/97969-21 
 

Підтверджує, що Омельчак Жанна 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 № 2341/101649-21 
 

Підтверджує, що Омок Ганна 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 № 2342/101588-21 
 

Підтверджує, що Онаць Яна Геннадіївна 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 № 2343/99589-21 
 

Підтверджує, що Онищенко Валентина 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 № 2344/91998-21 
 

Підтверджує, що Онищенко Ганна В'ячеславівна 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 № 2345/96300-21 
 

Підтверджує, що Онищенко Леся 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 № 2346/112175-21 
 

Підтверджує, що Онищенко Ольга 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 № 2347/90616-21 
 

Підтверджує, що Онищук Алла Дмитрівна 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 № 2348/112280-21 
 

Підтверджує, що Онищук Віолета 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 № 2349/98855-21 
 

Підтверджує, що Оніщенко Лариса 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 № 2350/111773-21 
 

Підтверджує, що Оніщенко Надія 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 № 2351/100242-21 
 

Підтверджує, що Опанасенко Віта 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 № 2352/98591-21 
 

Підтверджує, що Опанасенко Марія 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 № 2353/92782-21 
 

Підтверджує, що Опара Вячеслав 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 № 2354/105635-21 
 

Підтверджує, що Опінка Мальвина Андріївна 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 № 2355/112990-21 
 

Підтверджує, що Орел Ганна 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 № 2356/109634-21 
 

Підтверджує, що Орехова Олена Семенівна 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 № 2357/93418-21 
 

Підтверджує, що Орешко Оксана Борисівна 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 № 2358/99634-21 
 

Підтверджує, що Оріян Анастасія 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 № 2359/95656-21 
 

Підтверджує, що Орлова Ірина Сергіївна 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 № 2360/98538-21 
 

Підтверджує, що Орлова Марія 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 № 2361/92044-21 
 

Підтверджує, що Орлова Тетяна 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 № 2362/92350-21 
 

Підтверджує, що Орловська Ольга Геннадіївна 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 № 2363/110468-21 
 

Підтверджує, що Оруджиєва Тетяна 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 № 2364/112101-21 
 

Підтверджує, що Осадець Данило Володимирович 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 № 2365/113624-21 
 

Підтверджує, що Осадча Ганна 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 № 2366/112550-21 
 

Підтверджує, що Осадча Людмила 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 № 2367/109736-21 
 

Підтверджує, що Осадча Юлія 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 № 2368/93506-21 
 

Підтверджує, що Осадчук Світлана 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 № 2369/96166-21 
 

Підтверджує, що Осєтрова 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 № 2370/112620-21 
 

Підтверджує, що Осипович Євгенія 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 № 2371/112359-21 
 

Підтверджує, що Осінцева Оксана Геннадіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 53 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 

підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 

інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 

(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 

годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 

 

 

Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 

 

 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 2372/100246-21 
 

Підтверджує, що Остапенко Олена Григорівна 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 № 2373/97989-21 
 

Підтверджує, що Остапець 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 № 2374/100316-21 
 

Підтверджує, що Остах Ганна Олегівна 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 № 2375/112977-21 
 

Підтверджує, що Острік Ірина 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 № 2376/112965-21 
 

Підтверджує, що Островська Лариса 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 № 2377/90332-21 
 

Підтверджує, що Осьмініна Лідія Опанасівна 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 № 2378/91250-21 
 

Підтверджує, що Отришко Тетяна 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 № 2379/92503-21 
 

Підтверджує, що Охотницька Наталія 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 № 2380/92981-21 
 

Підтверджує, що Охримчук 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 № 2381/100089-21 
 

Підтверджує, що Охріменко Володимир 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 № 2382/91652-21 
 

Підтверджує, що Охріменко 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 № 2383/110145-21 
 

Підтверджує, що Очеретянко Наталія 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 № 2384/106619-21 
 

Підтверджує, що Ошур Наталія Володимирівна 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 № 2385/110553-21 
 

Підтверджує, що Павленко Оксана 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 № 2386/103085-21 
 

Підтверджує, що Павленко Олексій Олександрович 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 № 2387/105987-21 
 

Підтверджує, що Павленко 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 № 2388/89951-21 
 

Підтверджує, що Павленко Тетяна 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 № 2389/111051-21 
 

Підтверджує, що Павлів Марина 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 № 2390/100571-21 
 

Підтверджує, що Павлік 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 № 2391/90618-21 
 

Підтверджує, що Павліщук Ніна Костянтинівна 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 № 2392/103082-21 
 

Підтверджує, що Павлов Володимир Вячеславович 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 № 2393/92514-21 
 

Підтверджує, що Павлова 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 № 2394/93194-21 
 

Підтверджує, що Павлова 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 № 2395/104799-21 
 

Підтверджує, що Павловська Юлія 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 № 2396/105977-21 
 

Підтверджує, що Павловська Яна 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 № 2397/97557-21 
 

Підтверджує, що Павлюк Тетяна 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 № 2398/100869-21 
 

Підтверджує, що Павлюченко Світлана Дмитріївна 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 № 2399/101661-21 
 

Підтверджує, що Пазиніч Сергій Петрович 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 № 2400/102664-21 
 

Підтверджує, що Пазуха Анжела Антоліївна 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 № 2401/111423-21 
 

Підтверджує, що Пазюк 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 № 2402/92316-21 
 

Підтверджує, що Паленко 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 № 2403/97574-21 
 

Підтверджує, що Паливода Андрій 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 № 2404/112886-21 
 

Підтверджує, що Палій Марина 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 № 2405/105595-21 
 

Підтверджує, що Палій 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 № 2406/113586-21 
 

Підтверджує, що Панадій Світлана 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 № 2407/109737-21 
 

Підтверджує, що Паназдир Альона 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 № 2408/112079-21 
 

Підтверджує, що Паніна Елеонора Станіславівна 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 № 2409/100697-21 
 

Підтверджує, що Панкова Марина Олексіївна 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 № 2410/103912-21 
 

Підтверджує, що Панкратова Юлія 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 № 2411/100687-21 
 

Підтверджує, що Пантєєва Руслана 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 № 2412/92445-21 
 

Підтверджує, що Пантюх Оксана 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 № 2413/109971-21 
 

Підтверджує, що Панченко Ганна 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 № 2414/100857-21 
 

Підтверджує, що Парасенко Олена 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 № 2415/92748-21 
 

Підтверджує, що Параскевич 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 № 2416/112004-21 
 

Підтверджує, що Парасочка Оксана 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 № 2417/102308-21 
 

Підтверджує, що Парахін 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 № 2418/97988-21 
 

Підтверджує, що Пархоменко Лариса 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 № 2419/92982-21 
 

Підтверджує, що Пархоменко Наталія 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 № 2420/96322-21 
 

Підтверджує, що Пархоменко Олена 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 № 2421/104804-21 
 

Підтверджує, що Парьоха Любов 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 № 2422/91682-21 
 

Підтверджує, що Пасічник Анна 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 № 2423/110517-21 
 

Підтверджує, що Пасічник Олександр Юрійович 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 № 2424/92897-21 
 

Підтверджує, що Пасько Наталія 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 № 2425/91287-21 
 

Підтверджує, що Паустовська Ліна 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 № 2426/109160-21 
 

Підтверджує, що Паутова Олена 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 № 2427/99067-21 
 

Підтверджує, що Пахар 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 № 2428/111897-21 
 

Підтверджує, що Пахолок 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 № 2429/90829-21 
 

Підтверджує, що Пахоменко Валентина 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 № 2430/93761-21 
 

Підтверджує, що Пахомова 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 № 2431/106907-21 
 

Підтверджує, що Пачева Інна 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 № 2432/98775-21 
 

Підтверджує, що Пачина Марія Ігорівна 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 № 2433/107316-21 
 

Підтверджує, що Пачина Наталія Єгорівна 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 № 2434/105725-21 
 

Підтверджує, що Пашкова Ольга Михайлівна 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 № 2435/96148-21 
 

Підтверджує, що Пащенко Анна 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 № 2436/93758-21 
 

Підтверджує, що Пащенко 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 № 2437/106184-21 
 

Підтверджує, що Пащенко Юлія 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 № 2438/112076-21 
 

Підтверджує, що Педан Дарія 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 № 2439/92142-21 
 

Підтверджує, що Педенко Вікторія 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 № 2440/93911-21 
 

Підтверджує, що Педенко 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 № 2441/103630-21 
 

Підтверджує, що Педь Наталя 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 № 2442/90135-21 
 

Підтверджує, що Пелех Тетяна 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 № 2443/94755-21 
 

Підтверджує, що Пелипенко Світлана 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 № 2444/94231-21 
 

Підтверджує, що Пеліх 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 № 2445/99885-21 
 

Підтверджує, що Пельтек 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 № 2446/111885-21 
 

Підтверджує, що Первушин Владислав Сергійович 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 № 2447/100095-21 
 

Підтверджує, що Перебейнос Тетяна 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 № 2448/93753-21 
 

Підтверджує, що Переверзєва Анна Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 45,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 

підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 

інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 

(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 

годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 

 

 

Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 

 

 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 2449/108521-21 
 

Підтверджує, що Переверзєва Олена Миколаївна 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 № 2450/96117-21 
 

Підтверджує, що Передерій 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 № 2451/91143-21 
 

Підтверджує, що Передерій 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 № 2452/110540-21 
 

Підтверджує, що Пережанов Олександр 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 № 2453/95249-21 
 

Підтверджує, що Перепелиця Анжела 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 № 2454/93531-21 
 

Підтверджує, що Перерва 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 № 2455/110111-21 
 

Підтверджує, що Пересипкіна Тетяна Семенівна 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 № 2456/95602-21 
 

Підтверджує, що Перетятко Володимир Анатолійович 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 № 2457/93873-21 
 

Підтверджує, що Перова Інна 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 № 2458/100472-21 
 

Підтверджує, що Перунов Юрій Олександрович 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 № 2459/94692-21 
 

Підтверджує, що Перфильєва Лідія 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 № 2460/104596-21 
 

Підтверджує, що Перхункова Олена 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 № 2461/97968-21 
 

Підтверджує, що Перцева Олена 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 № 2462/90818-21 
 

Підтверджує, що Першина Зоя 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 № 2463/91151-21 
 

Підтверджує, що Першина Інна Василівна 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 № 2464/113548-21 
 

Підтверджує, що Пестова Тетяна Глібівна 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 № 2465/111205-21 
 

Підтверджує, що Петраш Світлана Антонівна 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 № 2466/113794-21 
 

Підтверджує, що Петренко Володимир Андрійович 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 № 2467/94713-21 
 

Підтверджує, що Петренко Інна 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 № 2468/106965-21 
 

Підтверджує, що Петрик Ольга 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 № 2469/97718-21 
 

Підтверджує, що Петрич Катерина Володимирівна 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 № 2470/108398-21 
 

Підтверджує, що Петриченко 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 № 2471/91840-21 
 

Підтверджує, що Петріна 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 № 2472/113340-21 
 

Підтверджує, що Петрова Дар'я Павлівна 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 № 2473/90330-21 
 

Підтверджує, що Петрова Євдокія Афанасіївна 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 № 2474/102465-21 
 

Підтверджує, що Петрова 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 № 2475/108377-21 
 

Підтверджує, що Петрова Світлана Степанівна 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 № 2476/111900-21 
 

Підтверджує, що Петросян Ануш 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 № 2477/107411-21 
 

Підтверджує, що Петруненко Олена 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 № 2478/111461-21 
 

Підтверджує, що Петрухіна Анастасія 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 № 2479/90116-21 
 

Підтверджує, що Петрухіна Валентина 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 № 2480/90033-21 
 

Підтверджує, що Петрухіна Іра 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 № 2481/111532-21 
 

Підтверджує, що Петряник Олена 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 № 2482/93415-21 
 

Підтверджує, що Печенюк Тетяна Яківна 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 № 2483/103952-21 
 

Підтверджує, що Пєрова Маріанна 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 № 2484/110424-21 
 

Підтверджує, що Пєрова 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 № 2485/110195-21 
 

Підтверджує, що Пєстова Марина 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 № 2486/107304-21 
 

Підтверджує, що Пивоварова Ангеліна Володимирівна 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 № 2487/102683-21 
 

Підтверджує, що Пивоварова Наталія 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 № 2488/103931-21 
 

Підтверджує, що Пилипенко Кристина Анатоліївна 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 № 2489/112622-21 
 

Підтверджує, що Пилипенко Марія 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 № 2490/112418-21 
 

Підтверджує, що Пипик Владіслав Станіславович 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 № 2491/100947-21 
 

Підтверджує, що Пиріг Людмила Павлівна 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 № 2492/103844-21 
 

Підтверджує, що Пирогова Оксана 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 № 2493/112964-21 
 

Підтверджує, що Пирогова Поліна Геннадіївна 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 № 2494/113300-21 
 

Підтверджує, що Писанець 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 № 2495/112526-21 
 

Підтверджує, що Писанець Ірина 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 № 2496/89923-21 
 

Підтверджує, що Писанець 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 № 2497/91916-21 
 

Підтверджує, що Писаренко Вікторія 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 № 2498/108290-21 
 

Підтверджує, що Писаренко Наталія Дмитріївна 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 № 2499/91085-21 
 

Підтверджує, що Писаренко Оксана 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 № 2500/103095-21 
 

Підтверджує, що Писарєва Ірина Іванівна 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 № 2501/93548-21 
 

Підтверджує, що Пихтіна Яна 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 № 2502/107399-21 
 

Підтверджує, що Підгірна Тетяна 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 № 2503/113471-21 
 

Підтверджує, що Підгорна Тетяна 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 № 2504/108693-21 
 

Підтверджує, що Підгородецька Ольга 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 № 2505/93268-21 
 

Підтверджує, що Піддубна Жанна 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 № 2506/113121-21 
 

Підтверджує, що Піддубня Ірина 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 № 2507/100875-21 
 

Підтверджує, що Підлісняк Ольга Іванівна 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 № 2508/96224-21 
 

Підтверджує, що Підставка Валентина Володимирівна 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 № 2509/113120-21 
 

Підтверджує, що Підставка Вікторія 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 № 2510/92493-21 
 

Підтверджує, що Пікалова Віталія 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 № 2511/110102-21 
 

Підтверджує, що Пілецька 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 № 2512/112335-21 
 

Підтверджує, що Піменова 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 № 2513/109009-21 
 

Підтверджує, що Піморенко Анастасія 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 № 2514/98983-21 
 

Підтверджує, що Піпіч Олеся 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 № 2515/92185-21 
 

Підтверджує, що Пісенко Людмила 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 № 2516/104937-21 
 

Підтверджує, що Піскун 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 № 2517/100093-21 
 

Підтверджує, що Пістун Олена 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 № 2518/93466-21 
 

Підтверджує, що Пісьміченко 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 № 2519/102942-21 
 

Підтверджує, що Плавшуда Лілія Михайлівна 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 № 2520/96191-21 
 

Підтверджує, що Плакса 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 № 2521/92086-21 
 

Підтверджує, що Плаксина Зінаїда 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 № 2522/92117-21 
 

Підтверджує, що Плаксін Андрій Леонідович 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 № 2523/98776-21 
 

Підтверджує, що Плаксіна Галина 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 № 2524/97585-21 
 

Підтверджує, що Плаксіна Яна Альбертівна 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 № 2525/100278-21 
 

Підтверджує, що Пластун 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 № 2526/92472-21 
 

Підтверджує, що Пластуненко Наталя 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 № 2527/103012-21 
 

Підтверджує, що Платонова Крістіна Ігорівна 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 № 2528/92145-21 
 

Підтверджує, що Платонова Наталія Василівна 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 № 2529/110113-21 
 

Підтверджує, що Платонова Ольга 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 № 2530/96342-21 
 

Підтверджує, що Плахотник 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 № 2531/112374-21 
 

Підтверджує, що Плахтій Денис 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 № 2532/93596-21 
 

Підтверджує, що Плетенець 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 № 2533/94593-21 
 

Підтверджує, що Плетінь Наталія 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 № 2534/93718-21 
 

Підтверджує, що Плецис Вікторія 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 № 2535/108407-21 
 

Підтверджує, що Плецька Еліна Григорівна 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 № 2536/91243-21 
 

Підтверджує, що Плєтнікова Марина 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 № 2537/110136-21 
 

Підтверджує, що Плєхова Яна Юріївна 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 № 2538/92311-21 
 

Підтверджує, що Плєшкова 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 № 2539/104906-21 
 

Підтверджує, що Плотнікова Наталія 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 № 2540/99608-21 
 

Підтверджує, що Плотнікова Наталія 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 № 2541/109347-21 
 

Підтверджує, що Плясецька Тетяна Євгенівна 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 № 2542/93637-21 
 

Підтверджує, що Плясецька Яна 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 № 2543/111007-21 
 

Підтверджує, що Плясова Марина 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 № 2544/90777-21 
 

Підтверджує, що Победря Антоніна 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 № 2545/93080-21 
 

Підтверджує, що Поваліхіна Лариса Хадісівна 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 № 2546/91529-21 
 

Підтверджує, що Погорело Андрій Олексійович 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 № 2547/91458-21 
 

Підтверджує, що Погорело Ігор Олексійович 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 № 2548/97500-21 
 

Підтверджує, що Погорєлова 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 № 2549/112623-21 
 

Підтверджує, що Пода Андрій 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 № 2550/106148-21 
 

Підтверджує, що Поданенко Анна 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 № 2551/112333-21 
 

Підтверджує, що Поданьова Тетяна 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 № 2552/90047-21 
 

Підтверджує, що Подгорна Олена Валеріївна 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 № 2553/97571-21 
 

Підтверджує, що Подгорна 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 № 2554/90719-21 
 

Підтверджує, що Подгорна 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 № 2555/111999-21 
 

Підтверджує, що Подгорна Юлія Олександрівна 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 № 2556/94034-21 
 

Підтверджує, що Подкова Олена 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 № 2557/92356-21 
 

Підтверджує, що Подколзіна 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 № 2558/92426-21 
 

Підтверджує, що Подкопаєв Микола Васильович 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 № 2559/97948-21 
 

Підтверджує, що Подкопаєва Любов 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 № 2560/97611-21 
 

Підтверджує, що Подліянова Олена 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 № 2561/110169-21 
 

Підтверджує, що Подоксьонов Олександр 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 № 2562/103084-21 
 

Підтверджує, що Подолянчук 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 № 2563/92229-21 
 

Підтверджує, що Подолянчук Ольга 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 № 2564/98800-21 
 

Підтверджує, що Подопригора Оксана 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 № 2565/99675-21 
 

Підтверджує, що Позднякова Тетяна 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 № 2566/111789-21 
 

Підтверджує, що Пойденко Марина Тимофіївна 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 № 2567/100536-21 
 

Підтверджує, що Покрєпова 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 № 2568/112437-21 
 

Підтверджує, що Покрова Дмитро Андрійович 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 № 2569/90715-21 
 

Підтверджує, що Покуса Інна 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 № 2570/107163-21 
 

Підтверджує, що Полежаєва Тетяна Олексіївна 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 № 2571/112286-21 
 

Підтверджує, що Полєєва Марина 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 № 2572/105611-21 
 

Підтверджує, що Полєєнко 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 № 2573/107407-21 
 

Підтверджує, що Полєщук Ольга 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 № 2574/107804-21 
 

Підтверджує, що Поліщук Наталія Борисівна 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 № 2575/94138-21 
 

Підтверджує, що Поліщук Наталія 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 № 2576/90333-21 
 

Підтверджує, що Поліщук Наталія Петрівна 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 № 2577/92418-21 
 

Підтверджує, що Половинка Марина 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 № 2578/112277-21 
 

Підтверджує, що Полтавська Анжела 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 № 2579/111135-21 
 

Підтверджує, що Полтавцева 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 № 2580/106937-21 
 

Підтверджує, що Полтавченко Олена Миколаївна 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 № 2581/113168-21 
 

Підтверджує, що Полторацька 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 № 2582/112551-21 
 

Підтверджує, що Полуда Олександр Сергійович 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 № 2583/99869-21 
 

Підтверджує, що Полумієнко Тетяна 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 № 2584/94054-21 
 

Підтверджує, що Польщак 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 № 2585/111901-21 
 

Підтверджує, що Полюга Віктор Олександрович 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 № 2586/99880-21 
 

Підтверджує, що Полюхович Андрій Степанович 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 № 2587/113117-21 
 

Підтверджує, що Полякова Ганна 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 № 2588/90334-21 
 

Підтверджує, що Полякова Ірина 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 № 2589/111116-21 
 

Підтверджує, що Полякова 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 № 2590/106056-21 
 

Підтверджує, що Полякова Наталія 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 № 2591/94193-21 
 

Підтверджує, що Полях Лариса 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 № 2592/111130-21 
 

Підтверджує, що Помазан Оксана 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 № 2593/107037-21 
 

Підтверджує, що Помилуйко Світлана 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 № 2594/106687-21 
 

Підтверджує, що Пономаренко Анатолій 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 № 2595/111788-21 
 

Підтверджує, що Пономаренко Інна 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 № 2596/91036-21 
 

Підтверджує, що Пономаренко 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 № 2597/93470-21 
 

Підтверджує, що Пономаренко Оксана 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 № 2598/111142-21 
 

Підтверджує, що Пономаренко Ольга 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 № 2599/91150-21 
 

Підтверджує, що Пономаренко Світлана 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 № 2600/111107-21 
 

Підтверджує, що Пономарьов Павло 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 № 2601/106906-21 
 

Підтверджує, що Пономарьова Лариса 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 № 2602/113747-21 
 

Підтверджує, що Понуляк Едуард Ярославович 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 № 2603/110542-21 
 

Підтверджує, що Попель Олександр 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 № 2604/113289-21 
 

Підтверджує, що Попенко Анастасія 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 № 2605/112100-21 
 

Підтверджує, що Попівща 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 № 2606/105630-21 
 

Підтверджує, що Попкова Олена 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 № 2607/96225-21 
 

Підтверджує, що Попова Алла Олександрівна 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 № 2608/97590-21 
 

Підтверджує, що Попова Вікторія Давидівна 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 № 2609/103055-21 
 

Підтверджує, що Попова Вікторія 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 № 2610/97514-21 
 

Підтверджує, що Попова Віта Анатоліївна 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 № 2611/105958-21 
 

Підтверджує, що Попова Галина 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 № 2612/110191-21 
 

Підтверджує, що Попова Марія Леонідівна 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 № 2613/97885-21 
 

Підтверджує, що Попова Наталія 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 № 2614/112128-21 
 

Підтверджує, що Попова Наталія Федорівна 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 № 2615/106307-21 
 

Підтверджує, що Попова Наталя 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 № 2616/108362-21 
 

Підтверджує, що Попович Альона 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 № 2617/108402-21 
 

Підтверджує, що Попович Ігор Федорович 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 № 2618/103386-21 
 

Підтверджує, що Попович 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 № 2619/92894-21 
 

Підтверджує, що Попович 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 № 2620/93361-21 
 

Підтверджує, що Поправка 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 № 2621/102698-21 
 

Підтверджує, що Попротський Сергій 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 № 2622/102307-21 
 

Підтверджує, що Попрядухін Вадим Сергійович 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 № 2623/110634-21 
 

Підтверджує, що Порохова Ірина Ігорівна 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 № 2624/97477-21 
 

Підтверджує, що Портна Наталія 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 № 2625/111380-21 
 

Підтверджує, що Посунько Олександр Павлович виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 48 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 

підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 

інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 

(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 

годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 

 

 

Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 

 

 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 2626/112839-21 
 

Підтверджує, що Потапова Антоніна Ігорівна 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 № 2627/104959-21 
 

Підтверджує, що Потапова Лариса Михайлівна 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 № 2628/90412-21 
 

Підтверджує, що Потапова Людмила 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 № 2629/105947-21 
 

Підтверджує, що Потеряхіна Наталія Валентинівна 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 № 2630/113680-21 
 

Підтверджує, що Поторокіна Анастасія 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 № 2631/113313-21 
 

Підтверджує, що Поторокіна Лариса 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 № 2632/99277-21 
 

Підтверджує, що Потьомкіна Вікторія Леонідівна 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 № 2633/106689-21 
 

Підтверджує, що Похальчук 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 № 2634/106426-21 
 

Підтверджує, що Похващева Ніна 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 № 2635/112647-21 
 

Підтверджує, що Походенко Анатолій Степанович 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 № 2636/109448-21 
 

Підтверджує, що Походєєва Маргарита 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 № 2637/96755-21 
 

Підтверджує, що Почтарьова 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 № 2638/103049-21 
 

Підтверджує, що Пошва Лія Борисівна 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 № 2639/111091-21 
 

Підтверджує, що Прасолов Олег Анатолійович 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 № 2640/100264-21 
 

Підтверджує, що Прензелевич Тетяна Ярославівна 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 № 2641/91189-21 
 

Підтверджує, що Приварник Вікторія 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 № 2642/96519-21 
 

Підтверджує, що Приз Тетяна 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 № 2643/93952-21 
 

Підтверджує, що Приймак Оксана 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 № 2644/107956-21 
 

Підтверджує, що Примак 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 № 2645/100210-21 
 

Підтверджує, що Примачек Тетяна Михайлівна 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 № 2646/110769-21 
 

Підтверджує, що Присс Інна 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 № 2647/91684-21 
 

Підтверджує, що Присталова Наталя 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 № 2648/99424-21 
 

Підтверджує, що Приступа 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 № 2649/106905-21 
 

Підтверджує, що Присяжна Вікторія Юхимівна 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 № 2650/94693-21 
 

Підтверджує, що Притула Інна 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 № 2651/108405-21 
 

Підтверджує, що Притула Наталія Іванівна 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 № 2652/100261-21 
 

Підтверджує, що Притула 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 № 2653/90098-21 
 

Підтверджує, що Притула Олена Іванівна 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 № 2654/93352-21 
 

Підтверджує, що Притуленко Тетяна Ярославівна 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 № 2655/113604-21 
 

Підтверджує, що Притуляк Ніна 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 № 2656/102447-21 
 

Підтверджує, що Прихода Ірина Олександрівна 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 № 2657/101697-21 
 

Підтверджує, що Приходченко Катерина Леонідівна 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 № 2658/93002-21 
 

Підтверджує, що Приходько Жанна 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 № 2659/91071-21 
 

Підтверджує, що Приходько Людмила 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 № 2660/106003-21 
 

Підтверджує, що Приходько Людмила 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 № 2661/111072-21 
 

Підтверджує, що Приходько Наталія Фатихівна 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 № 2662/90835-21 
 

Підтверджує, що Приходько Тетяна 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 № 2663/111059-21 
 

Підтверджує, що Приходько Юлія 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 № 2664/99604-21 
 

Підтверджує, що Приходько-Литвин Лариса 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 № 2665/102971-21 
 

Підтверджує, що Пришпетлива Олена Костянтинівна 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 № 2666/102969-21 
 

Підтверджує, що Пришпетливий Михайло 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 № 2667/104882-21 
 

Підтверджує, що Прокопенко Марина 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 № 2668/96228-21 
 

Підтверджує, що Прокопенко 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 № 2669/106141-21 
 

Підтверджує, що Прокопенко 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 № 2670/96251-21 
 

Підтверджує, що Прокопченко 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 № 2671/92146-21 
 

Підтверджує, що Прокопченко 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 № 2672/100437-21 
 

Підтверджує, що Проник Ірина Петрівна 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 № 2673/112169-21 
 

Підтверджує, що Проніна Алла 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 № 2674/111787-21 
 

Підтверджує, що Проніна Карина 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 № 2675/96136-21 
 

Підтверджує, що Пронькіна Анна 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 № 2676/112989-21 
 

Підтверджує, що Проскурня Яна 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 № 2677/106765-21 
 

Підтверджує, що Просяна Дар'я Ігорівна 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 № 2678/109738-21 
 

Підтверджує, що Протас Анжеліка 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 № 2679/112219-21 
 

Підтверджує, що Противень Анна 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 № 2680/91148-21 
 

Підтверджує, що Прохоренко Марія 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 № 2681/108304-21 
 

Підтверджує, що Прохоричева 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 № 2682/104700-21 
 

Підтверджує, що Прохоров Володимир Борисович 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 № 2683/100680-21 
 

Підтверджує, що Проценко 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 № 2684/112712-21 
 

Підтверджує, що Процик Анастасія Юріївна 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 № 2685/112552-21 
 

Підтверджує, що Процик 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 № 2686/93505-21 
 

Підтверджує, що Процик Тамара 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 № 2687/111112-21 
 

Підтверджує, що Прочан Наталія Євгенівна 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 № 2688/90061-21 
 

Підтверджує, що Прус Віталій Васильович 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 № 2689/108272-21 
 

Підтверджує, що Прядко Юлія 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 № 2690/103894-21 
 

Підтверджує, що Псар Вікторія Владиславівна 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 № 2691/106939-21 
 

Підтверджує, що Псьол Лариса 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 № 2692/112624-21 
 

Підтверджує, що Пташинська Оксана 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 № 2693/111132-21 
 

Підтверджує, що Пугачова 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 № 2694/113126-21 
 

Підтверджує, що Пудло Владислав Олегович 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 № 2695/104790-21 
 

Підтверджує, що Пузан Роман 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 № 2696/91997-21 
 

Підтверджує, що Пулім Євгенія 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 № 2697/93307-21 
 

Підтверджує, що Пулулях 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 № 2698/111104-21 
 

Підтверджує, що Пунько Євгенія 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 № 2699/93951-21 
 

Підтверджує, що Пупирєва Ірина 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 № 2700/111976-21 
 

Підтверджує, що Пурій Ганна 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 № 2701/102752-21 
 

Підтверджує, що Пустова Альона 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 № 2702/92147-21 
 

Підтверджує, що Пучкіна Тетяна 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 № 2703/90534-21 
 

Підтверджує, що Пушкарьова Валентина Семенівна 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 № 2704/108529-21 
 

Підтверджує, що Пушкаш Вікторія Вікторівна 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 № 2705/93825-21 
 

Підтверджує, що Пшенична Людмила 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 № 2706/91108-21 
 

Підтверджує, що Пшенична Олена 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 № 2707/109847-21 
 

Підтверджує, що Пюрко Владислав Євгенович 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 № 2708/93711-21 
 

Підтверджує, що Пюрко Ольга Євгенівна 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 № 2709/97360-21 
 

Підтверджує, що Рабінович Жанна Аронівна 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 № 2710/103484-21 
 

Підтверджує, що Работкіна Олена Володимирівна 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 № 2711/100677-21 
 

Підтверджує, що Радєва Світлана 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 № 2712/100370-21 
 

Підтверджує, що Радзівон Олена 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 № 2713/102497-21 
 

Підтверджує, що Радуляк Олександр Васильович 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 № 2714/102073-21 
 

Підтверджує, що Радченко Наталія Геннадіївна 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 № 2715/112112-21 
 

Підтверджує, що Радченко Ольга Ігорівна 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 № 2716/113576-21 
 

Підтверджує, що Радченко 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 № 2717/106214-21 
 

Підтверджує, що Радченко Тетяна Георгіївна 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 № 2718/98890-21 
 

Підтверджує, що Радчук Ірина Володимирівна 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 № 2719/97484-21 
 

Підтверджує, що Радчук Яна Володимирівна 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 № 2720/90158-21 
 

Підтверджує, що Разенкова Ліна 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 № 2721/111211-21 
 

Підтверджує, що Раймер Вадим Володимирович 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 № 2722/106305-21 
 

Підтверджує, що Рак Ірина Василівна 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 № 2723/113631-21 
 

Підтверджує, що Рак Людмила 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 № 2724/113155-21 
 

Підтверджує, що Рак Олена 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 № 2725/104958-21 
 

Підтверджує, що Раковська Надія 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 № 2726/91476-21 
 

Підтверджує, що Ракус Світлана 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 № 2727/106187-21 
 

Підтверджує, що Расівцова Раміля Гардаш гзи 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 № 2728/110544-21 
 

Підтверджує, що Раскевич Людмила Борисівна 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 № 2729/98570-21 
 

Підтверджує, що Раташнюк Оксана 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 № 2730/93754-21 
 

Підтверджує, що Рачіна 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 № 2731/99683-21 
 

Підтверджує, що Рашкевич 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 № 2732/108390-21 
 

Підтверджує, що Рашкевич Марина Василівна 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 № 2733/103115-21 
 

Підтверджує, що Рвачова Крістіна 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 № 2734/91980-21 
 

Підтверджує, що Ребро Світлана Владленівна 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 № 2735/94174-21 
 

Підтверджує, що Реброва 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 № 2736/90484-21 
 

Підтверджує, що Ревунєнкова Світлана Євгенівна 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 № 2737/111382-21 
 

Підтверджує, що Редька Любов Іванівна 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 № 2738/97887-21 
 

Підтверджує, що Редько Тетяна 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 № 2739/112625-21 
 

Підтверджує, що Режко Катерина 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 № 2740/98982-21 
 

Підтверджує, що Резничок Інесса Вікторівна 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 № 2741/90464-21 
 

Підтверджує, що Резніченко Алла 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 № 2742/106079-21 
 

Підтверджує, що Резніченко Вікторія 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 № 2743/97382-21 
 

Підтверджує, що Резніченко Назіра Донайорівна 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 № 2744/102727-21 
 

Підтверджує, що Резніченко Світлана Борисівна 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 № 2745/93336-21 
 

Підтверджує, що Реймер Марина 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 № 2746/90864-21 
 

Підтверджує, що Рекашова 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 № 2747/98899-21 
 

Підтверджує, що Рекотова Олена 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 № 2748/90252-21 
 

Підтверджує, що Ремарчук Наталія 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 № 2749/113575-21 
 

Підтверджує, що Ремжина Дар'я 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 № 2750/112362-21 
 

Підтверджує, що Ренгевич Ганна 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 № 2751/110545-21 
 

Підтверджує, що Ренгевич Оксана 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 № 2752/92936-21 
 

Підтверджує, що Ренгевич 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 № 2753/91068-21 
 

Підтверджує, що Репетун Ірина 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 № 2754/103039-21 
 

Підтверджує, що Реученко Ірина 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 № 2755/93114-21 
 

Підтверджує, що Решетіло Наталія 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 № 2756/110457-21 
 

Підтверджує, що Решетник Анатолій Валерійович 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 № 2757/95611-21 
 

Підтверджує, що Решетникова Алла 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 № 2758/100714-21 
 

Підтверджує, що Решетникова Ірина 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 № 2759/113545-21 
 

Підтверджує, що Рєзанова Марія Іванівна 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 № 2760/112713-21 
 

Підтверджує, що Рєзнік Олена 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 № 2761/113122-21 
 

Підтверджує, що Рєзнік Юлія 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 № 2762/96739-21 
 

Підтверджує, що Рєзніченко 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 № 2763/92327-21 
 

Підтверджує, що Рибалка Людмила 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 № 2764/96336-21 
 

Підтверджує, що Рибалко Олена 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 № 2765/109535-21 
 

Підтверджує, що Рибалко Павло 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 № 2766/108767-21 
 

Підтверджує, що Рибін Олександр 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 № 2767/93620-21 
 

Підтверджує, що Рибка 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 № 2768/100223-21 
 

Підтверджує, що Рибко Валентина 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 № 2769/90629-21 
 

Підтверджує, що Риболова Галина 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 № 2770/106621-21 
 

Підтверджує, що Риболовлєва Валентина Василівна 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 № 2771/93403-21 
 

Підтверджує, що Рибченко Олена 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 № 2772/93550-21 
 

Підтверджує, що Рижа 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 № 2773/108359-21 
 

Підтверджує, що Рижков Ігор 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 № 2774/94114-21 
 

Підтверджує, що Рижкова Ніна 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 № 2775/113136-21 
 

Підтверджує, що Римар Валерій Вікторович 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 № 2776/91162-21 
 

Підтверджує, що Римар Ліліана 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 № 2777/108111-21 
 

Підтверджує, що Рицька 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 № 2778/105601-21 
 

Підтверджує, що Ричкова Наталія 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 № 2779/111361-21 
 

Підтверджує, що Різник Тарас Миколайович 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 № 2780/96610-21 
 

Підтверджує, що Рогачевська Любов Іванівна 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 № 2781/113435-21 
 

Підтверджує, що Рогова Ірина Борисівна 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 № 2782/93504-21 
 

Підтверджує, що Роговська 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 № 2783/90735-21 
 

Підтверджує, що Родіна Ірина 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 № 2784/96518-21 
 

Підтверджує, що Родіна Ірина 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 № 2785/109967-21 
 

Підтверджує, що Рожкова Руслана 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 № 2786/106903-21 
 

Підтверджує, що Рожковська Ольга Вадимівна 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 № 2787/90631-21 
 

Підтверджує, що Ройко Оксана 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 № 2788/104215-21 
 

Підтверджує, що Романенко Ганна Валентинівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 57 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 

підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 

інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 

(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 

годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 

 

 

Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 

 

 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 2789/103134-21 
 

Підтверджує, що Романенко Катерина 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 № 2790/105751-21 
 

Підтверджує, що Романенко 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 № 2791/113676-21 
 

Підтверджує, що Романенко Олеся 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 № 2792/94353-21 
 

Підтверджує, що Романенко Ольга 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 № 2793/113159-21 
 

Підтверджує, що Романенко 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 № 2794/93445-21 
 

Підтверджує, що Романова Ганна Степанівна 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 № 2795/109204-21 
 

Підтверджує, що Романова Юлія 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 № 2796/92930-21 
 

Підтверджує, що Романцова Наталія 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 № 2797/92976-21 
 

Підтверджує, що Романцова Ольга Вадимівна 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 № 2798/90541-21 
 

Підтверджує, що Романцова 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 № 2799/107810-21 
 

Підтверджує, що Романюта Тетяна Владиславівна 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 № 2800/92082-21 
 

Підтверджує, що Ромащенко 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 № 2801/113285-21 
 

Підтверджує, що Роменська Ангеліна 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 № 2802/106508-21 
 

Підтверджує, що Роменська Вікторія Леонідівна 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 № 2803/107270-21 
 

Підтверджує, що Роменська Наталія Юріївна 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 № 2804/91140-21 
 

Підтверджує, що Ротань Ольга 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 № 2805/106940-21 
 

Підтверджує, що Рощина Інна 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 № 2806/92821-21 
 

Підтверджує, що Рощупкіна 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 № 2807/99580-21 
 

Підтверджує, що Рубан Анна 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 № 2808/101071-21 
 

Підтверджує, що Рубан Микола 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 № 2809/91875-21 
 

Підтверджує, що Рубан Олена 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 № 2810/113131-21 
 

Підтверджує, що Рубцова Ірина 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 № 2811/102443-21 
 

Підтверджує, що Рубцова Наталя Миколаївна 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 № 2812/99602-21 
 

Підтверджує, що Руденко Інна 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 № 2813/107110-21 
 

Підтверджує, що Руденко Інна 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 № 2814/112935-21 
 

Підтверджує, що Руденко Таїсія 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 № 2815/106491-21 
 

Підтверджує, що Руденко Яна 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 № 2816/100410-21 
 

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

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 48 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 

підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 

інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 

(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 

годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 

 

 

Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 

 

 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 2817/94275-21 
 

Підтверджує, що Рудик Наталя 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 № 2818/92283-21 
 

Підтверджує, що Рудковська 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 № 2819/112296-21 
 

Підтверджує, що Руднєва Валентина 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 № 2820/97424-21 
 

Підтверджує, що Руднєва Ірина 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 № 2821/112208-21 
 

Підтверджує, що Рудомьоткіна 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 № 2822/92305-21 
 

Підтверджує, що Рудченко 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 № 2823/111103-21 
 

Підтверджує, що Рудченко Тетяна 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 № 2824/105491-21 
 

Підтверджує, що Рудьковська Олена 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 № 2825/95609-21 
 

Підтверджує, що Румега Ольга 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 № 2826/111102-21 
 

Підтверджує, що Румянцева Євгенія 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 № 2827/105981-21 
 

Підтверджує, що Рупчєва Віта 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 № 2828/92444-21 
 

Підтверджує, що Русанова Катерина 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 № 2829/100619-21 
 

Підтверджує, що Русланова Світлана Леонідівна 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 № 2830/95201-21 
 

Підтверджує, що Рюміна Олена 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 № 2831/105637-21 
 

Підтверджує, що Рябишева Марина 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 № 2832/112000-21 
 

Підтверджує, що Рябініна Лілія 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 № 2833/98749-21 
 

Підтверджує, що Рябко 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 № 2834/93154-21 
 

Підтверджує, що Рябов Сергій Вікторович 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 № 2835/94399-21 
 

Підтверджує, що Рябоконь 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 № 2836/112626-21 
 

Підтверджує, що Рябуха Максим Віталійович 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 № 2837/91114-21 
 

Підтверджує, що Рябуха Наталія Вячеславівна 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 № 2838/110115-21 
 

Підтверджує, що Рябцун Інна Миколаївна 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 № 2839/103200-21 
 

Підтверджує, що Рябченко 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 № 2840/103145-21 
 

Підтверджує, що Рябчук Інна 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 № 2841/112627-21 
 

Підтверджує, що Рябчук Ірина Борисівна 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 № 2842/108388-21 
 

Підтверджує, що Рядинська Ірина Антонівна 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 № 2843/92874-21 
 

Підтверджує, що Ряполова Ірина Леонідівна 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 № 2844/96742-21 
 

Підтверджує, що Сабініна Людмила Олексіївна 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 № 2845/113615-21 
 

Підтверджує, що Саввон Ольга 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 № 2846/100349-21 
 

Підтверджує, що Савеленко Євгеній 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 № 2847/111989-21 
 

Підтверджує, що Савеленко Інеса 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 № 2848/105329-21 
 

Підтверджує, що Савеленко Світлана 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 № 2849/110112-21 
 

Підтверджує, що Саветченко Анастасія 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 № 2850/106301-21 
 

Підтверджує, що Савицький Ігор Олександрович 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 № 2851/113585-21 
 

Підтверджує, що Савіна 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 № 2852/93900-21 
 

Підтверджує, що Савінова 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 № 2853/95088-21 
 

Підтверджує, що Савіч Ірина Олександрівна 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 № 2854/100207-21 
 

Підтверджує, що Савон Ірина 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 № 2855/113574-21 
 

Підтверджує, що Савочка Людмила 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 № 2856/110156-21 
 

Підтверджує, що Савченко Валентина 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 № 2857/92102-21 
 

Підтверджує, що Савченко Марина 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 № 2858/96168-21 
 

Підтверджує, що Савченко Ольга 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 № 2859/91678-21 
 

Підтверджує, що Савченко 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 № 2860/110086-21 
 

Підтверджує, що Савчук Ігор Вікторович 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 № 2861/92332-21 
 

Підтверджує, що Савчук Наталія 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 № 2862/99965-21 
 

Підтверджує, що Савчук Оксана 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 № 2863/105571-21 
 

Підтверджує, що Сагайдак 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 № 2864/92343-21 
 

Підтверджує, що Сагірова Галина 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 № 2865/99680-21 
 

Підтверджує, що Садикіна 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 № 2866/94386-21 
 

Підтверджує, що Садова Алла Степанівна 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 № 2867/108863-21 
 

Підтверджує, що Садовін Андрій 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 № 2868/107823-21 
 

Підтверджує, що Саєнко Ірина Владиславівна 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 № 2869/113675-21 
 

Підтверджує, що Саєнко Наталія 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 № 2870/113314-21 
 

Підтверджує, що Саєнко 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 № 2871/102784-21 
 

Підтверджує, що Саєнко 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 № 2872/99592-21 
 

Підтверджує, що Саєнко Юлія Вячеславівна 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 № 2873/92078-21 
 

Підтверджує, що Сажнєв Віталій Сергійович 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 № 2874/102407-21 
 

Підтверджує, що Сажнєва Олена 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 № 2875/91591-21 
 

Підтверджує, що Сазонова Наталія 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 № 2876/94191-21 
 

Підтверджує, що Сайгак Кристина 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 № 2877/100211-21 
 

Підтверджує, що Сайдан Валерія 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 № 2878/106472-21 
 

Підтверджує, що Сайфутдинова Ольга Ігорівна 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 № 2879/93125-21 
 

Підтверджує, що Сакун Ганна 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 № 2880/90247-21 
 

Підтверджує, що Салапонова Марина 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 № 2881/108501-21 
 

Підтверджує, що Салахова 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 № 2882/93545-21 
 

Підтверджує, що Сало Олена Степанівна 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 № 2883/113321-21 
 

Підтверджує, що Салогуб Юлія 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 № 2884/98620-21 
 

Підтверджує, що Салтиков 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 № 2885/105218-21 
 

Підтверджує, що Сальнікова Марина 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 № 2886/111508-21 
 

Підтверджує, що Сальнікова Олена Олександрівна 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 № 2887/112234-21 
 

Підтверджує, що Самобоча Олена Вікторівна 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 № 2888/100197-21 
 

Підтверджує, що Самсонова Галина 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 № 2889/112355-21 
 

Підтверджує, що Самуляк Людмила 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 № 2890/104864-21 
 

Підтверджує, що Самчук 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 № 2891/93153-21 
 

Підтверджує, що Сандак Лариса 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 № 2892/108303-21 
 

Підтверджує, що Сапко Володимир Володимирович 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 № 2893/106692-21 
 

Підтверджує, що Сапко Ольга 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 № 2894/111136-21 
 

Підтверджує, що Сапронова Олена 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 № 2895/112651-21 
 

Підтверджує, що Сапрунова Тетяна 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 № 2896/102974-21 
 

Підтверджує, що Сапун Лілія 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 № 2897/98750-21 
 

Підтверджує, що Сарака Ганна 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 № 2898/101862-21 
 

Підтверджує, що Сарака 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 № 2899/112628-21 
 

Підтверджує, що Сарана 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 № 2900/91206-21 
 

Підтверджує, що Сардак Діна 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 № 2901/105632-21 
 

Підтверджує, що Сафоненко 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 № 2902/110122-21 
 

Підтверджує, що Сафроненко Олена Львівна 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 № 2903/110869-21 
 

Підтверджує, що Сафронова Альона 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 № 2904/93350-21 
 

Підтверджує, що Сахарова Світлана 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 № 2905/113564-21 
 

Підтверджує, що Сахацька Тетяна 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 № 2906/91661-21 
 

Підтверджує, що Сахно 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 № 2907/92348-21 
 

Підтверджує, що Сбітнєва 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 № 2908/90185-21 
 

Підтверджує, що Свєтлічна Лариса Геннадіївна 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 № 2909/90643-21 
 

Підтверджує, що Свєшнікова Лариса 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 № 2910/100216-21 
 

Підтверджує, що Свинцицька Лариса 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 № 2911/93410-21 
 

Підтверджує, що Свирид Микола Володимирович 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 № 2912/97455-21 
 

Підтверджує, що Свириденко Валентина Матвіївна 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 № 2913/99631-21 
 

Підтверджує, що Свириденко 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 № 2914/106458-21 
 

Підтверджує, що Свідерська 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 № 2915/103651-21 
 

Підтверджує, що Свідунович Таїсія Степанівна 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 № 2916/112491-21 
 

Підтверджує, що Свіріденко Олеся Геннадіївна 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 № 2917/106060-21 
 

Підтверджує, що Свірщук Олександр Степанович 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 № 2918/94257-21 
 

Підтверджує, що Світанько Микола Вікторович 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 № 2919/112241-21 
 

Підтверджує, що Севрук Жанна 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 № 2920/100671-21 
 

Підтверджує, що Сежченко Інна 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 № 2921/111256-21 
 

Підтверджує, що Сежченко Оксана 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 № 2922/108799-21 
 

Підтверджує, що Сейтаблаєва Лія Ескендерівна 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 № 2923/103883-21 
 

Підтверджує, що Сейтаріфова Есма Ескендерівна 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 № 2924/112206-21 
 

Підтверджує, що Селевич Марина 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 № 2925/90857-21 
 

Підтверджує, що Селевко Юлія 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 № 2926/112454-21 
 

Підтверджує, що Селезньова Ольга Сергіївна 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 № 2927/97613-21 
 

Підтверджує, що Селезньова Юлія Петрівна 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 № 2928/97439-21 
 

Підтверджує, що Селіванова Оксана Василівна 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 № 2929/113180-21 
 

Підтверджує, що Селін Артем Станіславович 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 № 2930/108485-21 
 

Підтверджує, що Семагіна Вікторія Василівна 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 № 2931/93012-21 
 

Підтверджує, що Семашко Ніна 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 № 2932/104854-21 
 

Підтверджує, що Семененко Ольга 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 № 2933/113290-21 
 

Підтверджує, що Семенова Наталя 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 № 2934/112492-21 
 

Підтверджує, що Семенцов Валерій 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 № 2935/106193-21 
 

Підтверджує, що Семенюра Марина 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 № 2936/92224-21 
 

Підтверджує, що Семенюта Лідія 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 № 2937/92324-21 
 

Підтверджує, що Семенюта Надія 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 № 2938/96752-21 
 

Підтверджує, що Семещенко Олена 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 № 2939/93762-21 
 

Підтверджує, що Семікліт 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 № 2940/109740-21 
 

Підтверджує, що Сенкевич Олена 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 № 2941/91976-21 
 

Підтверджує, що Сенченко Яна 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 № 2942/112275-21 
 

Підтверджує, що Сербінович Діана 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 № 2943/100382-21 
 

Підтверджує, що Сергевніна 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 № 2944/113016-21 
 

Підтверджує, що Сердюк 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 № 2945/104664-21 
 

Підтверджує, що Сердюк Наталія 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 № 2946/111094-21 
 

Підтверджує, що Сердюк Олена Сергіївна 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 № 2947/93836-21 
 

Підтверджує, що Сердюк Тетяна 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 № 2948/112637-21 
 

Підтверджує, що Середенко Тетяна 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 № 2949/94984-21 
 

Підтверджує, що Сечин Андрій Сергійович 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 № 2950/92067-21 
 

Підтверджує, що Сєргєєва Ірина 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 № 2951/96349-21 
 

Підтверджує, що Сєрова Оксана 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 № 2952/113634-21 
 

Підтверджує, що Сєчін Олександр Васильович 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 № 2953/93404-21 
 

Підтверджує, що Сєчкіна Ірина Григорівна 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 № 2954/100096-21 
 

Підтверджує, що Сиваш Юлія Олексіївна 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 № 2955/93634-21 
 

Підтверджує, що Сидір Катерина 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 № 2956/108414-21 
 

Підтверджує, що Сидоренко Інна 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 № 2957/110868-21 
 

Підтверджує, що Сидоренко Катерина 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 № 2958/100218-21 
 

Підтверджує, що Сидоренко Маргарита 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 № 2959/106819-21 
 

Підтверджує, що Сидоренко Марина 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 № 2960/101057-21 
 

Підтверджує, що Сидоренко Олександра 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 № 2961/109997-21 
 

Підтверджує, що Сидорина Єлизавета 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 № 2962/101056-21 
 

Підтверджує, що Сидорина Юлія 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 № 2963/108852-21 
 

Підтверджує, що Сидорова Ірина Петрівна 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 № 2964/112331-21 
 

Підтверджує, що Сидорук Людмила Георгіївна 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 № 2965/92163-21 
 

Підтверджує, що Силенко Інна 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 № 2966/111866-21 
 

Підтверджує, що Симоненко Алла Леонідівна 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 № 2967/91139-21 
 

Підтверджує, що Симоненко Галина Анатоліївна 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 № 2968/112493-21 
 

Підтверджує, що Симоненко Ірина Анатоліївна 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 № 2969/102779-21 
 

Підтверджує, що Симонець Інна 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 № 2970/113640-21 
 

Підтверджує, що Синельник Наталя 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 № 2971/97438-21 
 

Підтверджує, що Синчило 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 № 2972/96204-21 
 

Підтверджує, що Синьоока Любов Володимирівна 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 № 2973/94181-21 
 

Підтверджує, що Синявська Світлана 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 № 2974/111160-21 
 

Підтверджує, що Сириця Віра 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 № 2975/100204-21 
 

Підтверджує, що Сироватка 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 № 2976/92691-21 
 

Підтверджує, що Сиротенко 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 № 2977/91635-21 
 

Підтверджує, що Сиротенко Лідія 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 № 2978/105510-21 
 

Підтверджує, що Сисоєва Євгенія Дмитріївна 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 № 2979/113138-21 
 

Підтверджує, що Ситенька 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 № 2980/91316-21 
 

Підтверджує, що Ситник Валентина 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 № 2981/110019-21 
 

Підтверджує, що Ситникова Тетяна Михайлівна 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 № 2982/113637-21 
 

Підтверджує, що Ситнік Яна 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 № 2983/111045-21 
 

Підтверджує, що Ситченко Діна 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 № 2984/113630-21 
 

Підтверджує, що Сич 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 № 2985/106379-21 
 

Підтверджує, що Сичова Юлія 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 № 2986/107778-21 
 

Підтверджує, що Сібгатулліна Наталя Юріївна 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 № 2987/106759-21 
 

Підтверджує, що Сівак Світлана Валеріївна 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 № 2988/102482-21 
 

Підтверджує, що Сівова Тетяна 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 № 2989/111499-21 
 

Підтверджує, що Сівуха Олександра 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 № 2990/98778-21 
 

Підтверджує, що Сідорова Галина Петрівна 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 № 2991/97933-21 
 

Підтверджує, що Сідорова Наталя 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 № 2992/91082-21 
 

Підтверджує, що Сідорова 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 № 2993/93074-21 
 

Підтверджує, що Сідорцова Світлана 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 № 2994/110091-21 
 

Підтверджує, що Сідорцова Світлана 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 № 2995/91059-21 
 

Підтверджує, що Сізова Лілія Еріджепівна 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 № 2996/91419-21 
 

Підтверджує, що Сізова Світлана 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 № 2997/111240-21 
 

Підтверджує, що Сікора Олена 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 № 2998/113648-21 
 

Підтверджує, що Сікорська Ірина 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 № 2999/101648-21 
 

Підтверджує, що Сільченко Ольга Сергіївна 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 № 3000/107413-21 
 

Підтверджує, що Сімченко Сергій Володимирович 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 № 3001/113473-21 
 

Підтверджує, що Сініцина Наталя 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 № 3002/101691-21 
 

Підтверджує, що Сінотова 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 № 3003/95282-21 
 

Підтверджує, що Сінченко Юлія 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 № 3004/102168-21 
 

Підтверджує, що Сіра Анна Вікторівна 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 № 3005/100480-21 
 

Підтверджує, що Сіра Валентина 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 № 3006/105964-21 
 

Підтверджує, що Сіра Лілія 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 № 3007/113143-21 
 

Підтверджує, що Сіра Юлія 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 № 3008/102169-21 
 

Підтверджує, що Сірий Василь Вікторович 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 № 3009/92286-21 
 

Підтверджує, що Сіряк Катерина 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 № 3010/108344-21 
 

Підтверджує, що Січкарь Андрій Васильович 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 № 3011/105691-21 
 

Підтверджує, що Скачок Вікторія 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 № 3012/100344-21 
 

Підтверджує, що Скворцова 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 № 3013/92753-21 
 

Підтверджує, що Скиба 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 № 3014/110147-21 
 

Підтверджує, що Скидан Євгенія Геннадіївна 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 № 3015/100097-21 
 

Підтверджує, що Скидан Юлія 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 № 3016/93760-21 
 

Підтверджує, що Скляр Людмила 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 № 3017/112351-21 
 

Підтверджує, що Склярова Марія Алехандрівна 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 № 3018/105548-21 
 

Підтверджує, що Скнар Олена 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 № 3019/109821-21 
 

Підтверджує, що Скобенко Марина 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 № 3020/100876-21 
 

Підтверджує, що Скобля Олена Леонідівна 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 № 3021/93847-21 
 

Підтверджує, що Скорженко Марія 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 № 3022/100614-21 
 

Підтверджує, що Скорженко Петро Іванович 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 № 3023/107731-21 
 

Підтверджує, що Скорик Інеса 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 № 3024/89995-21 
 

Підтверджує, що Скорик Оксана Григорівна 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 № 3025/112352-21 
 

Підтверджує, що Скориченко Вікторія Романівна 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 № 3026/95266-21 
 

Підтверджує, що Скоробагатько 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 № 3027/94314-21 
 

Підтверджує, що Скоробогата Маріанна Василівна виконував(-ла) професійні 

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

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 

підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 

інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 

(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 

годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 

 

 

Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 

 

 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 3028/111120-21 
 

Підтверджує, що Скоч 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 № 3029/111905-21 
 

Підтверджує, що Скрипак Ольга Геннадіївна 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 № 3030/97504-21 
 

Підтверджує, що Скрипаловська Катерина 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 № 3031/92430-21 
 

Підтверджує, що Скрипка Жанна 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 № 3032/113170-21 
 

Підтверджує, що Скрипка Оксана 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 № 3033/91331-21 
 

Підтверджує, що Скрипка Юрій 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 № 3034/106942-21 
 

Підтверджує, що Скрипко Ярослав 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 № 3035/110936-21 
 

Підтверджує, що Скрипник Кирило 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 № 3036/106848-21 
 

Підтверджує, що Скрипник Тетяна 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 № 3037/106622-21 
 

Підтверджує, що Скуратовська Тетяна 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 № 3038/91218-21 
 

Підтверджує, що Славова 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 № 3039/112530-21 
 

Підтверджує, що Славська Вероніка Володимирівна 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 № 3040/104579-21 
 

Підтверджує, що Сливка Анна 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 № 3041/112381-21 
 

Підтверджує, що Слизун Олена 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 № 3042/105761-21 
 

Підтверджує, що Слободяник Галина 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 № 3043/112329-21 
 

Підтверджує, що Служава Людмила 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 № 3044/103915-21 
 

Підтверджує, що Слюсарев Сергій 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 № 3045/93375-21 
 

Підтверджує, що Слюсарева Лілія 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 № 3046/112995-21 
 

Підтверджує, що Слюсарь Микита Юрійович 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 № 3047/90414-21 
 

Підтверджує, що Сметанюк Людмила 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 № 3048/93045-21 
 

Підтверджує, що Смиковська Тетяна 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 № 3049/96756-21 
 

Підтверджує, що Смірнова Людмила 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 № 3050/96160-21 
 

Підтверджує, що Смірнова 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 № 3051/113291-21 
 

Підтверджує, що Смоленська Евеліна 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 № 3052/105136-21 
 

Підтверджує, що Смоляк Катерина 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 № 3053/112077-21 
 

Підтверджує, що Смолянінова 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 № 3054/99585-21 
 

Підтверджує, що Смоляченко Людмила Сергіївна 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 № 3055/90416-21 
 

Підтверджує, що Смородіна Ірина 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 № 3056/92387-21 
 

Підтверджує, що Смуригіна Ганна 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 № 3057/90245-21 
 

Підтверджує, що Снадчук 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 № 3058/108372-21 
 

Підтверджує, що Снежик Леся 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 № 3059/110133-21 
 

Підтверджує, що Сніжко Ганна 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 № 3060/94154-21 
 

Підтверджує, що Сніжко Наталія Вікторівна 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 № 3061/94282-21 
 

Підтверджує, що Сніжко 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 № 3062/111898-21 
 

Підтверджує, що Снісаренко Ганна Михайлівна 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 № 3063/113503-21 
 

Підтверджує, що Снітко 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 № 3064/99931-21 
 

Підтверджує, що Собакіна Ірина Дмитрівна 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 № 3065/90809-21 
 

Підтверджує, що Собакіна Лідія 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 № 3066/91436-21 
 

Підтверджує, що Собін Дмитро 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 № 3067/89928-21 
 

Підтверджує, що Соболенко Юлія Петрівна 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 № 3068/92291-21 
 

Підтверджує, що Соболєва Наталія Борисівна 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 № 3069/111246-21 
 

Підтверджує, що Соболь Анжела 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 № 3070/98543-21 
 

Підтверджує, що Сова 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 № 3071/96653-21 
 

Підтверджує, що Сова Юлія 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 № 3072/92934-21 
 

Підтверджує, що Совпель 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 № 3073/104509-21 
 

Підтверджує, що Сокол Вікторія 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 № 3074/93513-21 
 

Підтверджує, що Соколенко Вікторія 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 № 3075/96242-21 
 

Підтверджує, що Соколов Костянтин Олегович 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 № 3076/110466-21 
 

Підтверджує, що Соколов Олександр Степанович 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 № 3077/91340-21 
 

Підтверджує, що Соколова Інна 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 № 3078/113308-21 
 

Підтверджує, що Соколова 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 № 3079/112327-21 
 

Підтверджує, що Соколова Олена 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 № 3080/101707-21 
 

Підтверджує, що Соколова Тетяна 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 № 3081/106217-21 
 

Підтверджує, що Соколовська Тетяна Леонідівна 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 № 3082/102649-21 
 

Підтверджує, що Соколовська 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 № 3083/113105-21 
 

Підтверджує, що Солдатенко Дар'я 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 № 3084/100419-21 
 

Підтверджує, що Солдатенко Сергій Іванович 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 № 3085/107949-21 
 

Підтверджує, що Соловей Ольга 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 № 3086/93655-21 
 

Підтверджує, що Соловєй Сергій Іванович 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 № 3087/112494-21 
 

Підтверджує, що Соловій Ярослава 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 № 3088/110867-21 
 

Підтверджує, що Соловйова Катерина 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 № 3089/90816-21 
 

Підтверджує, що Солодкова Наталія 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 № 3090/111990-21 
 

Підтверджує, що Солодовник Наталія 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 № 3091/113127-21 
 

Підтверджує, що Солодченко Оксана Сергіївна 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 № 3092/106901-21 
 

Підтверджує, що Солокова 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 № 3093/113474-21 
 

Підтверджує, що Соломатіна Тетяна 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 № 3094/96017-21 
 

Підтверджує, що Соломонов Віталій Юхимович 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 № 3095/111046-21 
 

Підтверджує, що Солонар 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 № 3096/109741-21 
 

Підтверджує, що Солонина 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 № 3097/93543-21 
 

Підтверджує, що Солонська Ірина 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 № 3098/92431-21 
 

Підтверджує, що Солонська Олена Юріївна 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 № 3099/107173-21 
 

Підтверджує, що Солонцова Наталія Василівна 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 № 3100/108763-21 
 

Підтверджує, що Солонцова Олена 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 № 3101/100092-21 
 

Підтверджує, що Солоха Павло Павлович 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 № 3102/113280-21 
 

Підтверджує, що Солошенко Ганна 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 № 3103/109998-21 
 

Підтверджує, що Сомова Анастасія Андріївна 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 № 3104/112284-21 
 

Підтверджує, що Сопільняк Аліна 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 № 3105/112325-21 
 

Підтверджує, що Сорокін Володимир 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 № 3106/113154-21 
 

Підтверджує, що Сорокіна Ірина 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 № 3107/113106-21 
 

Підтверджує, що Сорокіна Ольга 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 № 3108/112950-21 
 

Підтверджує, що Сорокопуд Лариса Станіславівна 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 № 3109/111384-21 
 

Підтверджує, що Сорокоус Ганна В'ячеславівна 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 № 3110/100704-21 
 

Підтверджує, що Сорокоус Михайло Тарасович 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 № 3111/101608-21 
 

Підтверджує, що Сорочан Ольга 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 № 3112/113384-21 
 

Підтверджує, що Сорочишина Катерина 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 № 3113/106509-21 
 

Підтверджує, що Сорочишина Наталя 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 № 3114/90146-21 
 

Підтверджує, що Сосновська Валентина 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 № 3115/93486-21 
 

Підтверджує, що Сотнікова Вікторія Вячеславівна 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 № 3116/92149-21 
 

Підтверджує, що Спиця Ірина Григорівна 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 № 3117/91540-21 
 

Підтверджує, що Співак Ганна 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 № 3118/110930-21 
 

Підтверджує, що Спірідонов Роман 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 № 3119/113572-21 
 

Підтверджує, що Спірінцева Олена 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 № 3120/99635-21 
 

Підтверджує, що Спорник 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 № 3121/91813-21 
 

Підтверджує, що Ставицька Світлана 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 № 3122/96198-21 
 

Підтверджує, що Станіславчук Юлія Павлівна 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 № 3123/94598-21 
 

Підтверджує, що Станішевська Аліна 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 № 3124/92921-21 
 

Підтверджує, що Станкова 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 № 3125/106299-21 
 

Підтверджує, що Станчевський Микола Миколайович 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 № 3126/105035-21 
 

Підтверджує, що Старецький 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 № 3127/99656-21 
 

Підтверджує, що Старина Людмила 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 № 3128/92150-21 
 

Підтверджує, що Старікова 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 № 3129/93399-21 
 

Підтверджує, що Старокожева Оксана Федорівна 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 № 3130/109711-21 
 

Підтверджує, що Старостенко Катерина Валеріївна 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 № 3131/93344-21 
 

Підтверджує, що Старощук Геннадій 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 № 3132/91385-21 
 

Підтверджує, що Стасенко 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 № 3133/106510-21 
 

Підтверджує, що Стасик Марина 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 № 3134/113181-21 
 

Підтверджує, що Стасик Микола Васильович виконував(-ла) професійні обов’язки, 

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

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 

підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 

інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 

(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 

годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 

 

 

Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 

 

 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 3135/92927-21 
 

Підтверджує, що Стасюк Надія 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 № 3136/104602-21 
 

Підтверджує, що Стаценко Ірина 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 № 3137/111231-21 
 

Підтверджує, що Сташевіч Ірина 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 № 3138/107275-21 
 

Підтверджує, що Сташенко Оксана 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 № 3139/94081-21 
 

Підтверджує, що Сташкевічус Ольга Володимирівна 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 № 3140/112629-21 
 

Підтверджує, що Сташук Марина 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 № 3141/112495-21 
 

Підтверджує, що Стеблюк Ольга 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 № 3142/106297-21 
 

Підтверджує, що Стекачова Алла 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 № 3143/99620-21 
 

Підтверджує, що Стельмакова 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 № 3144/95652-21 
 

Підтверджує, що Стельмах Ніна Михайлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

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

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 

підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 

інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 

(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 

годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 

 

 

Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 

 

 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 3145/102678-21 
 

Підтверджує, що Степаненко Вікторія Альбертівна 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 № 3146/111053-21 
 

Підтверджує, що Степаненко Євгенія 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 № 3147/90095-21 
 

Підтверджує, що Степанко Оксана Василівна 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 № 3148/106957-21 
 

Підтверджує, що Степанова Вікторія 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 № 3149/100429-21 
 

Підтверджує, що Степанова Лариса 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 № 3150/106920-21 
 

Підтверджує, що Степанченков Вячеслав 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 № 3151/94217-21 
 

Підтверджує, що Степанюченко Оксана Володимирівна 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 № 3152/92794-21 
 

Підтверджує, що Степура 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 № 3153/106320-21 
 

Підтверджує, що Степченкова 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 № 3154/113158-21 
 

Підтверджує, що Стеценко Анастасія 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 № 3155/107114-21 
 

Підтверджує, що Стеценко Галина 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 № 3156/100227-21 
 

Підтверджує, що Стешин Олексій 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 № 3157/111827-21 
 

Підтверджує, що Стовбун Лариса 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 № 3158/108189-21 
 

Підтверджує, що Стойкова Світлана Юріївна 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 № 3159/99607-21 
 

Підтверджує, що Стойчева 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 № 3160/103560-21 
 

Підтверджує, що Стойчева Тетяна Ярославівна 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 № 3161/94298-21 
 

Підтверджує, що Стойчева Яна 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 № 3162/96327-21 
 

Підтверджує, що Столпакова Олена Василівна 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 № 3163/99418-21 
 

Підтверджує, що Стольник Лілія 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 № 3164/112157-21 
 

Підтверджує, що Стольнікова Крістіна 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 № 3165/107493-21 
 

Підтверджує, що Столяренко Антоніна 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 № 3166/100098-21 
 

Підтверджує, що Сторчак 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 № 3167/103058-21 
 

Підтверджує, що Сторчак Олена Борисівна 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 № 3168/92796-21 
 

Підтверджує, що Стоян Наталя Станіславівна 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 № 3169/105530-21 
 

Підтверджує, що Стратієнко Ольга 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 № 3170/90748-21 
 

Підтверджує, що Стрельник Стелла Степанівна 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 № 3171/93113-21 
 

Підтверджує, що Стрельцова Ірина Григорівна 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 № 3172/93471-21 
 

Підтверджує, що Стриженко Наталія Михайлівна 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 № 3173/100272-21 
 

Підтверджує, що Стрижкова Юлія 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 № 3174/92114-21 
 

Підтверджує, що Стринадко Антон Андрійович 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 № 3175/90807-21 
 

Підтверджує, що Стрілець Ольга 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 № 3176/106512-21 
 

Підтверджує, що Стрілько Яна 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 № 3177/105168-21 
 

Підтверджує, що Строй Яна 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 № 3178/93592-21 
 

Підтверджує, що Строкань Вікторія 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 № 3179/94326-21 
 

Підтверджує, що Строкіна Наталя 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 № 3180/93963-21 
 

Підтверджує, що Строколіс Олена 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 № 3181/107812-21 
 

Підтверджує, що Струць 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 № 3182/109743-21 
 

Підтверджує, що Стрюченко Ганна 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 № 3183/112996-21 
 

Підтверджує, що Ступіна 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 № 3184/92651-21 
 

Підтверджує, що Ступницька Джульєта Хачиківна 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 № 3185/113191-21 
 

Підтверджує, що Ступченко Аліна 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 № 3186/90995-21 
 

Підтверджує, що Стусь Інна 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 № 3187/102980-21 
 

Підтверджує, що Стьопкіна Юлія 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 № 3188/100683-21 
 

Підтверджує, що Суворова Олександра Радіонівна 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 № 3189/97977-21 
 

Підтверджує, що Суганяка Олена 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 № 3190/100279-21 
 

Підтверджує, що Судьїна 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 № 3191/108376-21 
 

Підтверджує, що Сулій Катерина 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 № 3192/96289-21 
 

Підтверджує, що Сулімова Ганна 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 № 3193/105689-21 
 

Підтверджує, що Султанова Ольга Юріївна 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 № 3194/96647-21 
 

Підтверджує, що Суниця Оксана 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 № 3195/97550-21 
 

Підтверджує, що Суполкіна Інна 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 № 3196/90341-21 
 

Підтверджує, що Супрун Вікторія Олегівна 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 № 3197/106261-21 
 

Підтверджує, що Супрун Ірина 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 № 3198/112496-21 
 

Підтверджує, що Супруненко Олена Валентинівна 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 № 3199/95081-21 
 

Підтверджує, що Сур Лариса 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 № 3200/103231-21 
 

Підтверджує, що Сур Любов 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 № 3201/91993-21 
 

Підтверджує, що Суслова Лариса 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 № 3202/89971-21 
 

Підтверджує, що Суткова Людмила Леонідівна 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 № 3203/103043-21 
 

Підтверджує, що Сутормін Володимир Вікторович 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 № 3204/108263-21 
 

Підтверджує, що Суханова Ганна 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 № 3205/98704-21 
 

Підтверджує, що Сухобрус Олена Миколаївна 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 № 3206/99600-21 
 

Підтверджує, що Сухолецька Лілія 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 № 3207/98893-21 
 

Підтверджує, що Сухопар Олена 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 № 3208/91568-21 
 

Підтверджує, що Сушко Катерина 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 № 3209/111531-21 
 

Підтверджує, що Сушко Ольга 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 № 3210/113501-21 
 

Підтверджує, що Сушко Павло 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 № 3211/93180-21 
 

Підтверджує, що Сьомченко Ірина Яківна 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 № 3212/113311-21 
 

Підтверджує, що Сьомченко 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 № 3213/113795-21 
 

Підтверджує, що Сюсюкан Юрій Миколайович 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 № 3214/91152-21 
 

Підтверджує, що Сябрук Олена Борисівна 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 № 3215/112891-21 
 

Підтверджує, що Табарна 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 № 3216/92242-21 
 

Підтверджує, що Тавтаркіна Тетяна 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 № 3217/112844-21 
 

Підтверджує, що Таган Денис 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 № 3218/92154-21 
 

Підтверджує, що Талдикіна Ілона 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 № 3219/106826-21 
 

Підтверджує, що Тамаровська 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 № 3220/97512-21 
 

Підтверджує, що Тамченко Анна Сергіївна 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 № 3221/103846-21 
 

Підтверджує, що Танасова Оксана 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 № 3222/109863-21 
 

Підтверджує, що Таран Любов Олександрівна 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 № 3223/96135-21 
 

Підтверджує, що Таран Людмила 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 № 3224/110768-21 
 

Підтверджує, що Таран Маргарита 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 № 3225/109174-21 
 

Підтверджує, що Таран Марина Вікторівна 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 № 3226/110555-21 
 

Підтверджує, що Таран 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 № 3227/110114-21 
 

Підтверджує, що Таран Тетяна Григорівна 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 № 3228/92125-21 
 

Підтверджує, що Тараненко Людмила Геннадіївна 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 № 3229/111080-21 
 

Підтверджує, що Тарасенко Антоніна 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 № 3230/105690-21 
 

Підтверджує, що Тарасенко Віра Григорівна 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 № 3231/106492-21 
 

Підтверджує, що Тарасенко Олександра 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 № 3232/92526-21 
 

Підтверджує, що Тарасенко 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 № 3233/101151-21 
 

Підтверджує, що Тарасенко Таміла Володимирівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 45 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 

підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 

інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 

(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 

годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 

 

 

Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 

 

 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 3234/90131-21 
 

Підтверджує, що Тарасов Олександр 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 № 3235/100946-21 
 

Підтверджує, що Тарасова Ірина 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 № 3236/100804-21 
 

Підтверджує, що Тарасова Олена 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 № 3237/107454-21 
 

Підтверджує, що Тарасова Тетяна 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 № 3238/102972-21 
 

Підтверджує, що Тарасюк Світлана 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 № 3239/107249-21 
 

Підтверджує, що Тарханян Арменуі Оганесівна 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 № 3240/103149-21 
 

Підтверджує, що Тархова Інна Олегівна 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 № 3241/96638-21 
 

Підтверджує, що Татаренко Тетяна Іванівна 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 № 3242/110038-21 
 

Підтверджує, що Татаринцева 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 № 3243/100358-21 
 

Підтверджує, що Татаріна Світлана 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 № 3244/106623-21 
 

Підтверджує, що Татарінцева Валентина 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 № 3245/102970-21 
 

Підтверджує, що Татаров Віталій Володимирович 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 № 3246/94147-21 
 

Підтверджує, що Татарчук Тетяна Василівна 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 № 3247/113342-21 
 

Підтверджує, що Тверденко Дар'я 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 № 3248/110866-21 
 

Підтверджує, що Твердохліб Аліна 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 № 3249/98626-21 
 

Підтверджує, що Твердохліб Аліна 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 № 3250/96320-21 
 

Підтверджує, що Твердохліб Наталія Олександрівна 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 № 3251/102072-21 
 

Підтверджує, що Тебенко Віта Миколаївна 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 № 3252/96347-21 
 

Підтверджує, що Телегіна Наталія Володимирівна 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 № 3253/108520-21 
 

Підтверджує, що Темнікова 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 № 3254/99970-21 
 

Підтверджує, що Темченко Світлана 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 № 3255/92754-21 
 

Підтверджує, що Тептіна Лучія Тимофіївна 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 № 3256/94188-21 
 

Підтверджує, що Теребінов Олександр Владленович 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 № 3257/112630-21 
 

Підтверджує, що Терен Юлія 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 № 3258/92574-21 
 

Підтверджує, що Терехова 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 № 3259/93605-21 
 

Підтверджує, що Терещенко Лариса 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 № 3260/100099-21 
 

Підтверджує, що Терещенко Микита Олександрович 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 № 3261/98612-21 
 

Підтверджує, що Терещенко Наталія 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 № 3262/103618-21 
 

Підтверджує, що Терещенко Світлана 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 № 3263/95647-21 
 

Підтверджує, що Терещенко Сергій Іванович 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 № 3264/110138-21 
 

Підтверджує, що Терещенко 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 № 3265/112998-21 
 

Підтверджує, що Терзієва Інна 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 № 3266/112840-21 
 

Підтверджує, що Терзієва Ірина 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 № 3267/112988-21 
 

Підтверджує, що Терьошина 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 № 3268/99483-21 
 

Підтверджує, що Теряник Олена 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 № 3269/112324-21 
 

Підтверджує, що Тесленко 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 № 3270/90417-21 
 

Підтверджує, що Тесленко 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 № 3271/93169-21 
 

Підтверджує, що Тетеріна Лілія 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 № 3272/91211-21 
 

Підтверджує, що Тєтєріна Оксана 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 № 3273/103188-21 
 

Підтверджує, що Тилик Ольга 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 № 3274/92741-21 
 

Підтверджує, що Тименко Наталя Павлівна 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 № 3275/102815-21 
 

Підтверджує, що Тимофеєва Ірина 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 № 3276/112541-21 
 

Підтверджує, що Тимофеєва Наталія Василівна 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 № 3277/110130-21 
 

Підтверджує, що Тимохіна Юлія 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 № 3278/100201-21 
 

Підтверджує, що Тимошенко Оксана 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 № 3279/93292-21 
 

Підтверджує, що Тимощенко Марина 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 № 3280/106706-21 
 

Підтверджує, що Тимченко Катерина 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 № 3281/92576-21 
 

Підтверджує, що Тимченко Наталя 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 № 3282/106447-21 
 

Підтверджує, що Тимчура Ірина Володимирівна 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 № 3283/109838-21 
 

Підтверджує, що Тисленко Наталія 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 № 3284/100362-21 
 

Підтверджує, що Титова Вікторія 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 № 3285/106755-21 
 

Підтверджує, що Тихомиров Сергій Володимирович 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 № 3286/103955-21 
 

Підтверджує, що Тихомирова 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 № 3287/111128-21 
 

Підтверджує, що Тихомирова Тетяна 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 № 3288/103879-21 
 

Підтверджує, що Тищенко Анастасія 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 № 3289/92071-21 
 

Підтверджує, що Тищенко Анжеліка Станіславівна 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 № 3290/105982-21 
 

Підтверджує, що Тищенко Валерій 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 № 3291/113475-21 
 

Підтверджує, що Тищенко Юлія 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 № 3292/94288-21 
 

Підтверджує, що Тіга 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 № 3293/107214-21 
 

Підтверджує, що Тікевич Світлана 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 № 3294/106317-21 
 

Підтверджує, що Тімченко Олена 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 № 3295/92168-21 
 

Підтверджує, що Тітарюк Яна 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 № 3296/92221-21 
 

Підтверджує, що Тітенко Ірина Петрівна 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 № 3297/92489-21 
 

Підтверджує, що Тітенок Наталія Григорівна 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 № 3298/98568-21 
 

Підтверджує, що Тітова Вікторія Анатоліївна 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 № 3299/98449-21 
 

Підтверджує, що Тітова Ганна Олексіївна 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 № 3300/111991-21 
 

Підтверджує, що Тітова Катерина 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 № 3301/102436-21 
 

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

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

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 

підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 

інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 

(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 

годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 

 

 

Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 

 

 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 3302/109845-21 
 

Підтверджує, що Тітова Юлія 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 № 3303/108705-21 
 

Підтверджує, що Тіток Лілія 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 № 3304/113686-21 
 

Підтверджує, що Тіхіх 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 № 3305/97982-21 
 

Підтверджує, що Тішкіна Інна 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 № 3306/85018-21 
 

Підтверджує, що Тіщенко Олена Леонідівна 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 № 3307/110101-21 
 

Підтверджує, що Тіщенко Юлія 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 № 3308/106943-21 
 

Підтверджує, що Ткалич Олег Іванович 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 № 3309/89931-21 
 

Підтверджує, що Ткаліч Валентина Степанівна 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 № 3310/106624-21 
 

Підтверджує, що Ткаліч Тетяна 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 № 3311/113589-21 
 

Підтверджує, що Ткаченко Валентина Веніамінівна 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 № 3312/106368-21 
 

Підтверджує, що Ткаченко Валерія 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 № 3313/92123-21 
 

Підтверджує, що Ткаченко Ганна Василівна 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 № 3314/99593-21 
 

Підтверджує, що Ткаченко Златослава 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 № 3315/90635-21 
 

Підтверджує, що Ткаченко Ірина 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 № 3316/106065-21 
 

Підтверджує, що Ткаченко Маргарита В'ячеславівна 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 № 3317/104482-21 
 

Підтверджує, що Ткаченко Оксана Алімівна 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 № 3318/93152-21 
 

Підтверджує, що Ткаченко Олександра 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 № 3319/92166-21 
 

Підтверджує, що Ткаченко Олена Валеріївна 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 № 3320/97629-21 
 

Підтверджує, що Ткаченко 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 № 3321/112322-21 
 

Підтверджує, що Ткаченко Сергій Дмитрович 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 № 3322/111786-21 
 

Підтверджує, що Ткаченко Юлія 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 № 3323/90566-21 
 

Підтверджує, що Ткаченко Яна 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 № 3324/92060-21 
 

Підтверджує, що Ткаченко Яна 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 № 3325/108561-21 
 

Підтверджує, що Ткачук Світлана 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 № 3326/92040-21 
 

Підтверджує, що Тлустенко Наталя Сергіївна 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 № 3327/96516-21 
 

Підтверджує, що Товарницька Світлана 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 № 3328/105413-21 
 

Підтверджує, що Товбіна Марія 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 № 3329/92870-21 
 

Підтверджує, що Товкач 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 № 3330/112320-21 
 

Підтверджує, що Тодорюк Фаіна Ярославівна 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 № 3331/94370-21 
 

Підтверджує, що Токарчук Анжела 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 № 3332/108573-21 
 

Підтверджує, що Токмакова Анжела Вікторівна 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 № 3333/106336-21 
 

Підтверджує, що Толочко Ольга Юріївна 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 № 3334/106632-21 
 

Підтверджує, що Толстая Лілія 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 № 3335/108667-21 
 

Підтверджує, що Толстікова Ірина 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 № 3336/112121-21 
 

Підтверджує, що Томіліна 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 № 3337/112354-21 
 

Підтверджує, що Томілко Кароліна 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 № 3338/100877-21 
 

Підтверджує, що Тонких Юлія Ігорівна 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 № 3339/100284-21 
 

Підтверджує, що Тонконог Катерина 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 № 3340/94580-21 
 

Підтверджує, що Топалова 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 № 3341/93957-21 
 

Підтверджує, що Топач Алла 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 № 3342/91946-21 
 

Підтверджує, що Топорова Наталя 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 № 3343/111100-21 
 

Підтверджує, що Топчий Юлія 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 № 3344/90615-21 
 

Підтверджує, що Топчій 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 № 3345/96869-21 
 

Підтверджує, що Топчій 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 № 3346/100880-21 
 

Підтверджує, що Торбаніст Вадим Олександрович 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 № 3347/100879-21 
 

Підтверджує, що Торбаніст Ірина 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 № 3348/110153-21 
 

Підтверджує, що Торквато 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 № 3349/103882-21 
 

Підтверджує, що Тороп 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 № 3350/101861-21 
 

Підтверджує, що Тоцька Лариса Іванівна 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 № 3351/112631-21 
 

Підтверджує, що Тоцька Олена Петрівна 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 № 3352/111221-21 
 

Підтверджує, що Травнікова Анжеліка 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 № 3353/96576-21 
 

Підтверджує, що Травян Інна 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 № 3354/101029-21 
 

Підтверджує, що Третина Олена 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 № 3355/91253-21 
 

Підтверджує, що Третьякова Олена Павлівна 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 № 3356/91103-21 
 

Підтверджує, що Третяк Наталія 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 № 3357/107086-21 
 

Підтверджує, що Третяк 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 № 3358/111203-21 
 

Підтверджує, що Третяк Світлана 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 № 3359/97936-21 
 

Підтверджує, що Трибулкіна Інна Вадимівна 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 № 3360/95624-21 
 

Підтверджує, що Тривайло Світлана 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 № 3361/109689-21 
 

Підтверджує, що Тригуб Карина 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 № 3362/90337-21 
 

Підтверджує, що Трифаничева Олена 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 № 3363/99677-21 
 

Підтверджує, що Трифонова Катерина 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 № 3364/111242-21 
 

Підтверджує, що Тройникова Вікторія Володимирівна 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 № 3365/102960-21 
 

Підтверджує, що Тронь Яна 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 № 3366/91546-21 
 

Підтверджує, що Тропешко Валентина 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 № 3367/92551-21 
 

Підтверджує, що Трофименко 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 № 3368/101609-21 
 

Підтверджує, що Трофименко Наталя 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 № 3369/92791-21 
 

Підтверджує, що Трофимук Ольга Семенівна 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 № 3370/112170-21 
 

Підтверджує, що Трохименко Надія 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 № 3371/109137-21 
 

Підтверджує, що Троценко Анастасія 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 № 3372/90426-21 
 

Підтверджує, що Троценко 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 № 3373/103011-21 
 

Підтверджує, що Трошко Тамара 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 № 3374/111156-21 
 

Підтверджує, що Троян 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 № 3375/99628-21 
 

Підтверджує, що Трубіцина Анастасія 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 № 3376/113297-21 
 

Підтверджує, що Трубчаніна Анна Олександрівна 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 № 3377/93228-21 
 

Підтверджує, що Трубчанінова Тетяна 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 № 3378/92308-21 
 

Підтверджує, що Трушова Любов 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 № 3379/97460-21 
 

Підтверджує, що Трюхан Анжеліка 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 № 3380/107431-21 
 

Підтверджує, що Тузова Ганна Олексіївна 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 № 3381/100374-21 
 

Підтверджує, що Туманян Тетяна Сергіївна 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 № 3382/106290-21 
 

Підтверджує, що Тунда Тетяна Антонівна 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 № 3383/106189-21 
 

Підтверджує, що Тур Вікторія Олегівна 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 № 3384/108277-21 
 

Підтверджує, що Тургенєва Анастасія 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 № 3385/104600-21 
 

Підтверджує, що Турик 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 № 3386/91975-21 
 

Підтверджує, що Турик Тетяна Мефодіївна 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 № 3387/110164-21 
 

Підтверджує, що Турчина Євгенія Сергіївна 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 № 3388/111886-21 
 

Підтверджує, що Тутова Аліна Сергіївна 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 № 3389/92890-21 
 

Підтверджує, що Тхоровська Тетяна Германівна 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 № 3390/107494-21 
 

Підтверджує, що Тюріна 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 № 3391/104920-21 
 

Підтверджує, що Тютерева 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 № 3392/107393-21 
 

Підтверджує, що Тютюнникова Олена Олексіївна 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 № 3393/97587-21 
 

Підтверджує, що Тягунова Маргарита 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 № 3394/91165-21 
 

Підтверджує, що Убоженко Лариса Анатоліївна 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 № 3395/100929-21 
 

Підтверджує, що Уварова Катерина 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 № 3396/99066-21 
 

Підтверджує, що Удалова Наталя 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 № 3397/111206-21 
 

Підтверджує, що Українська Ганна В'ячеславівна 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 № 3398/112177-21 
 

Підтверджує, що Ульченко Людмила 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 № 3399/107382-21 
 

Підтверджує, що Улюкаєва Ольга Федорівна 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 № 3400/111374-21 
 

Підтверджує, що Умерова Ава Кадріївна 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 № 3401/100666-21 
 

Підтверджує, що Уракова 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 № 3402/92823-21 
 

Підтверджує, що Усатенко Олена Валентинівна 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 № 3403/101053-21 
 

Підтверджує, що Усатюк 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 № 3404/99429-21 
 

Підтверджує, що Усачов Віталій Вікторович 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 № 3405/94762-21 
 

Підтверджує, що Усачова Алла Андріївна 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 № 3406/92213-21 
 

Підтверджує, що Усенко Вікторія 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 № 3407/97907-21 
 

Підтверджує, що Усова Ольга Олексіївна 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 № 3408/101563-21 
 

Підтверджує, що Усова Тамара 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 № 3409/109746-21 
 

Підтверджує, що Уфімцева Елла Костянтинівна 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 № 3410/106732-21 
 

Підтверджує, що Учуєва Ольга 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 № 3411/96196-21 
 

Підтверджує, що Уютнов Сергій Юрійович 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 № 3412/102205-21 
 

Підтверджує, що Фаліна Наталія Володимирівна 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 № 3413/99603-21 
 

Підтверджує, що Фаніна Надія Ярославівна 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 № 3414/103281-21 
 

Підтверджує, що Фастов Сергій 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 № 3415/106703-21 
 

Підтверджує, що Фащевська Таїса 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 № 3416/113129-21 
 

Підтверджує, що Федак Ірина 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 № 3417/113092-21 
 

Підтверджує, що Федоренко Віра Юріївна 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 № 3418/105034-21 
 

Підтверджує, що Федоренко Ірина Євгенівна 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 № 3419/90127-21 
 

Підтверджує, що Федоренко Людмила Петрівна 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 № 3420/106710-21 
 

Підтверджує, що Федоренко 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 № 3421/91489-21 
 

Підтверджує, що Федоренко Олександр 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 № 3422/97033-21 
 

Підтверджує, що Федоренко Раїса 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 № 3423/96190-21 
 

Підтверджує, що Федорів Світлана 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 № 3424/92685-21 
 

Підтверджує, що Федоріна 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 № 3425/113139-21 
 

Підтверджує, що Федорова Влада 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 № 3426/94878-21 
 

Підтверджує, що Федорова Олена 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 № 3427/90975-21 
 

Підтверджує, що Федорова Світлана 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 № 3428/112356-21 
 

Підтверджує, що Федорова Тетяна Володимирівна 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 № 3429/93487-21 
 

Підтверджує, що Федорович Марія Михайлівна 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 № 3430/98537-21 
 

Підтверджує, що Федорченко Вікторія 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 № 3431/93833-21 
 

Підтверджує, що Федорченко Марина 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 № 3432/107950-21 
 

Підтверджує, що Федорчук Юлія Павлівна 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 № 3433/96572-21 
 

Підтверджує, що Федотичева 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 № 3434/101030-21 
 

Підтверджує, що Федотова Марина 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 № 3435/91531-21 
 

Підтверджує, що Федулова Ганна Яківна 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 № 3436/91888-21 
 

Підтверджує, що Федусенко Ольга 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 № 3437/113625-21 
 

Підтверджує, що Федченко Оксана 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 № 3438/108278-21 
 

Підтверджує, що Федчиняк Артур 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 № 3439/100676-21 
 

Підтверджує, що Федько Анастасія Павлівна 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 № 3440/105626-21 
 

Підтверджує, що Федько Лариса 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 № 3441/96129-21 
 

Підтверджує, що Федько Людмила 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 № 3442/112343-21 
 

Підтверджує, що Федькова Віра Вадимівна 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 № 3443/111375-21 
 

Підтверджує, що Федюшко Марина Петрівна 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 № 3444/106242-21 
 

Підтверджує, що Фендік Олеся 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 № 3445/110420-21 
 

Підтверджує, що Фесенко Григорій Іванович 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 № 3446/97717-21 
 

Підтверджує, що Фетісова 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 № 3447/108360-21 
 

Підтверджує, що Фефелов Олексій 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 № 3448/91654-21 
 

Підтверджує, що Фещенко Ольга Павлівна 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 № 3449/113123-21 
 

Підтверджує, що Філатова Людмила 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 № 3450/93960-21 
 

Підтверджує, що Філімонова 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 № 3451/104651-21 
 

Підтверджує, що Філіпова Світлана 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 № 3452/109001-21 
 

Підтверджує, що Філіпчук Юлія Володимирівна 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 № 3453/97350-21 
 

Підтверджує, що Філоненко Іван Олександрович 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 № 3454/110048-21 
 

Підтверджує, що Філоненко Юлія Іванівна 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 № 3455/92012-21 
 

Підтверджує, що Філонова Марія 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 № 3456/113571-21 
 

Підтверджує, що Філоновець Наталія 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 № 3457/104803-21 
 

Підтверджує, що Фіногеєва Луїза 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 № 3458/103046-21 
 

Підтверджує, що Фірсова 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 № 3459/110594-21 
 

Підтверджує, що Фірсова Тетяна Геннадіївна 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 № 3460/91845-21 
 

Підтверджує, що Фіруліна 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 № 3461/108477-21 
 

Підтверджує, що Фісаченко Олександра 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 № 3462/103128-21 
 

Підтверджує, що Фісун Каріна 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 № 3463/112317-21 
 

Підтверджує, що Фокіна Світлана 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 № 3464/92801-21 
 

Підтверджує, що Фоменко Інеса 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 № 3465/102953-21 
 

Підтверджує, що Фоменко 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 № 3466/100597-21 
 

Підтверджує, що Фоміна Ніна Василівна 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 № 3467/109136-21 
 

Підтверджує, що Фосс Ляна Євгенівна 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 № 3468/104070-21 
 

Підтверджує, що Фролов Максим 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 № 3469/112772-21 
 

Підтверджує, що Фролова Ірина 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 № 3470/105534-21 
 

Підтверджує, що Фролова 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 № 3471/111071-21 
 

Підтверджує, що Фролова Олена 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 № 3472/93908-21 
 

Підтверджує, що Фролова Ольга 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 № 3473/107815-21 
 

Підтверджує, що Фурман Наталя Степанівна 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 № 3474/111052-21 
 

Підтверджує, що Фурсова 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 № 3475/93151-21 
 

Підтверджує, що Фьодорова Наталія 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 № 3476/108133-21 
 

Підтверджує, що Хаабма Вікторія Хейківна 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 № 3477/103892-21 
 

Підтверджує, що Халабузар Володимир 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 № 3478/111902-21 
 

Підтверджує, що Халаши Павло Андрійович 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 № 3479/101660-21 
 

Підтверджує, що Халявка Ольга 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 № 3480/108533-21 
 

Підтверджує, що Хамуда Вікторія 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 № 3481/96614-21 
 

Підтверджує, що Хан Роберт Віссаріонович 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 № 3482/112554-21 
 

Підтверджує, що Харабет Ігор Леонідович 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 № 3483/91673-21 
 

Підтверджує, що Харламова Ольга 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 № 3484/108367-21 
 

Підтверджує, що Харченко Владислав Едуардович 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 № 3485/113534-21 
 

Підтверджує, що Харченко Ганна Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 48 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 

підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 

інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 

(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 

годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 

 

 

Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 

 

 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 3486/92124-21 
 

Підтверджує, що Харченко Людмила Євгенівна 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 № 3487/110093-21 
 

Підтверджує, що Харченко Наталія 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 № 3488/112632-21 
 

Підтверджує, що Харченко Олена Борисівна 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 № 3489/111063-21 
 

Підтверджує, що Харченко Світлана Степанівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 48 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 

підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 

інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 

(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 

годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 

 

 

Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 

 

 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 3490/97544-21 
 

Підтверджує, що Харчина Світлана 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 № 3491/103248-21 
 

Підтверджує, що Харь Сергій 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 № 3492/103014-21 
 

Підтверджує, що Харьковська 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 № 3493/93451-21 
 

Підтверджує, що Харьякова Тетяна 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 № 3494/108279-21 
 

Підтверджує, що Хатько 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 № 3495/113157-21 
 

Підтверджує, що Хатько Елеонора 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 № 3496/107459-21 
 

Підтверджує, що Хатько Іван Вікторович 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 № 3497/110549-21 
 

Підтверджує, що Хаустова Олена 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 № 3498/91739-21 
 

Підтверджує, що Хачаянц 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 № 3499/112364-21 
 

Підтверджує, що Хвальова Анастасія 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 № 3500/111358-21 
 

Підтверджує, що Хвастик Володимир Михайлович 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 № 3501/106513-21 
 

Підтверджує, що Хвастик Наталка Іванівна 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 № 3502/103953-21 
 

Підтверджує, що Хворостенко Надія Вачеславівна 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 № 3503/96207-21 
 

Підтверджує, що Хемій Любов 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 № 3504/104811-21 
 

Підтверджує, що Хижня Анастасія 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 № 3505/100829-21 
 

Підтверджує, що Хижняк 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 № 3506/112342-21 
 

Підтверджує, що Хижняк 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 № 3507/111058-21 
 

Підтверджує, що Хижук 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 № 3508/109799-21 
 

Підтверджує, що Химич Жанна Миколаївна 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 № 3509/97804-21 
 

Підтверджує, що Химчак Марія 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 № 3510/112999-21 
 

Підтверджує, що Хілько Данило Олегович 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 № 3511/91868-21 
 

Підтверджує, що Хілько Євгенія 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 № 3512/111785-21 
 

Підтверджує, що Хлєбнікова Оксана 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 № 3513/104887-21 
 

Підтверджує, що Хмарський Микола Іванович 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 № 3514/105409-21 
 

Підтверджує, що Хмель Наталя Дмитрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

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

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 

підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 

інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 

(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 

годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 

 

 

Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 

 

 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 3515/98925-21 
 

Підтверджує, що Хмельницький Андрій Андрійович 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 № 3516/109826-21 
 

Підтверджує, що Холзакова Тетяна Євгенівна 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 № 3517/90331-21 
 

Підтверджує, що Холодна Інна 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 № 3518/100230-21 
 

Підтверджує, що Холодна 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 № 3519/102320-21 
 

Підтверджує, що Холодняк Юлія Володимирівна 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 № 3520/111092-21 
 

Підтверджує, що Хоменко Аліна 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 № 3521/94597-21 
 

Підтверджує, що Хоменко Любов 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 № 3522/103288-21 
 

Підтверджує, що Хоменко Михайло Михайлович 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 № 3523/92881-21 
 

Підтверджує, що Хоменко 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 № 3524/112714-21 
 

Підтверджує, що Хоменко Олексій 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 № 3525/91455-21 
 

Підтверджує, що Хоменко Ольга 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 № 3526/103041-21 
 

Підтверджує, що Хомік Катерина 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 № 3527/111115-21 
 

Підтверджує, що Хомяк Лілія 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 № 3528/111099-21 
 

Підтверджує, що Хорєва Вікторія 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 № 3529/113387-21 
 

Підтверджує, що Хорунжа Анастасія 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 № 3530/91031-21 
 

Підтверджує, що Хохлова Алла Олександрівна 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 № 3531/90199-21 
 

Підтверджує, що Храпаль Лариса 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 № 3532/112497-21 
 

Підтверджує, що Храпач Катерина 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 № 3533/107111-21 
 

Підтверджує, що Храпач 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 № 3534/111162-21 
 

Підтверджує, що Христова Лариса 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 № 3535/99278-21 
 

Підтверджує, що Христова Світлана 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 № 3536/105226-21 
 

Підтверджує, що Хрущ Юлія Миколаївна 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 № 3537/93348-21 
 

Підтверджує, що Худакова Наталія 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 № 3538/110170-21 
 

Підтверджує, що Худзій Ольга 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 № 3539/100670-21 
 

Підтверджує, що Худякова Олена 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 № 3540/103075-21 
 

Підтверджує, що Царьова Олена 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 № 3541/113165-21 
 

Підтверджує, що Цатава Тетяна 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 № 3542/102464-21 
 

Підтверджує, що Цацуріна Тетяна Віталіївна 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 № 3543/113611-21 
 

Підтверджує, що Цвєткова Анна 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 № 3544/112890-21 
 

Підтверджує, що Цвєткова Надія 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 № 3545/112108-21 
 

Підтверджує, що Цвєтов Данило Сергійович 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 № 3546/99627-21 
 

Підтверджує, що Цвілій Яна 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 № 3547/93829-21 
 

Підтверджує, що Цвіткова Ірина 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 № 3548/104812-21 
 

Підтверджує, що Цвяткова Оксана Василівна 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 № 3549/102805-21 
 

Підтверджує, що Цегельна Олена 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 № 3550/93503-21 
 

Підтверджує, що Цегельнік 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 № 3551/96150-21 
 

Підтверджує, що Целовальник-Сєчіна 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 № 3552/100923-21 
 

Підтверджує, що Цехмейструк Олена Федорівна 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 № 3553/112841-21 
 

Підтверджує, що Циба Тарас Юрійович 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 № 3554/112802-21 
 

Підтверджує, що Циберт Світлана 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 № 3555/106425-21 
 

Підтверджує, що Цибульська Світлана 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 № 3556/108283-21 
 

Підтверджує, що Цибуляк Наталя 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 № 3557/92646-21 
 

Підтверджує, що Циганкова 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 № 3558/113172-21 
 

Підтверджує, що Циганок Валентина 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 № 3559/100265-21 
 

Підтверджує, що Циганок Лариса 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 № 3560/103187-21 
 

Підтверджує, що Цикало Наталія 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 № 3561/93869-21 
 

Підтверджує, що Цимбал Тетяна Василівна 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 № 3562/112633-21 
 

Підтверджує, що Цимбаліста 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 № 3563/109691-21 
 

Підтверджує, що Циценко Максим Андрійович 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 № 3564/110088-21 
 

Підтверджує, що Циценко Наталія Андріївна 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 № 3565/106633-21 
 

Підтверджує, що Цілуйко Зоя 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 № 3566/100393-21 
 

Підтверджує, що Цурікова Лоліта 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 № 3567/110462-21 
 

Підтверджує, що Цьомкало Надія 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 № 3568/102639-21 
 

Підтверджує, що Цьомко Віта Степанівна 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 № 3569/103080-21 
 

Підтверджує, що Цюбка 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 № 3570/91354-21 
 

Підтверджує, що Чабанюк Зоя 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 № 3571/96666-21 
 

Підтверджує, що Чала Анжела Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

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

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 

підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 

інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 

(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 

годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 

 

 

Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 

 

 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 3572/102967-21 
 

Підтверджує, що Чала Сніжана Сергіївна 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 № 3573/100882-21 
 

Підтверджує, що Чалий Михайло Володимирович 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 № 3574/91182-21 
 

Підтверджує, що Чапкова Лариса 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 № 3575/102321-21 
 

Підтверджує, що Чаплінський Андрій Петрович 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 № 3576/100669-21 
 

Підтверджує, що Частухіна Світлана 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 № 3577/108558-21 
 

Підтверджує, що Чаусова 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 № 3578/111530-21 
 

Підтверджує, що Чебанов Андрій Борисович 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 № 3579/90377-21 
 

Підтверджує, що Чеберко 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 № 3580/108574-21 
 

Підтверджує, що Чебірюк 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 № 3581/105515-21 
 

Підтверджує, що Чекмарьова 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 № 3582/94039-21 
 

Підтверджує, що Чельцова Євгенія 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 № 3583/112127-21 
 

Підтверджує, що Чеменко Інна Євгенівна 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 № 3584/105978-21 
 

Підтверджує, що Чемирис Альона 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 № 3585/108710-21 
 

Підтверджує, що Ченцов Олександр 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 № 3586/107113-21 
 

Підтверджує, що Чепакова Ніна 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 № 3587/112634-21 
 

Підтверджує, що Чепель Юрій Васильович 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 № 3588/104922-21 
 

Підтверджує, що Чепіжко Юлія 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 № 3589/110421-21 
 

Підтверджує, що Червенко Наталя 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 № 3590/92666-21 
 

Підтверджує, що Червінська Олена 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 № 3591/90993-21 
 

Підтверджує, що Чердаклієва Наталія 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 № 3592/91721-21 
 

Підтверджує, що Чердаклієва Олена 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 № 3593/91217-21 
 

Підтверджує, що Черевань Тетяна 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 № 3594/103130-21 
 

Підтверджує, що Черевко Вікторія 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 № 3595/98978-21 
 

Підтверджує, що Черевко Людмила 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 № 3596/110568-21 
 

Підтверджує, що Черевко 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 № 3597/91021-21 
 

Підтверджує, що Чередниченко Валентина Семенівна 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 № 3598/93917-21 
 

Підтверджує, що Чередниченко Інна Борисівна 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 № 3599/106287-21 
 

Підтверджує, що Чередніченко 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 № 3600/107388-21 
 

Підтверджує, що Черемісіна Раїса 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 № 3601/108281-21 
 

Підтверджує, що Черемісіна Тетяна 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 № 3602/107213-21 
 

Підтверджує, що Черемісінова Юлія Леонідівна 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 № 3603/92727-21 
 

Підтверджує, що Черкатська Галина 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 № 3604/108562-21 
 

Підтверджує, що Черкашина Світлана 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 № 3605/108854-21 
 

Підтверджує, що Черкез Максим 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 № 3606/109166-21 
 

Підтверджує, що Черкіс 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 № 3607/102717-21 
 

Підтверджує, що Черкун Ольга Василівна 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 № 3608/111941-21 
 

Підтверджує, що Черненко Аліна 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 № 3609/92986-21 
 

Підтверджує, що Черненко Альбіна Станіславівна 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 № 3610/102174-21 
 

Підтверджує, що Черненко Анастасія 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 № 3611/90382-21 
 

Підтверджує, що Черненко Олена 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 № 3612/96441-21 
 

Підтверджує, що Черненко Тетяна Вячеславівна виконував(-ла) професійні 

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 48 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 

підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 

інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 

(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 

годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 

 

 

Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 

 

 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 3613/92131-21 
 

Підтверджує, що Чернецька Алла 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 № 3614/103949-21 
 

Підтверджує, що Чернєва Світлана 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 № 3615/92349-21 
 

Підтверджує, що Черних Валентина 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 № 3616/93872-21 
 

Підтверджує, що Черних Ольга 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 № 3617/106137-21 
 

Підтверджує, що Чернишенко Олена 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 № 3618/100538-21 
 

Підтверджує, що Чернишова Інна Григорівна 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 № 3619/112635-21 
 

Підтверджує, що Чернишова 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 № 3620/113756-21 
 

Підтверджує, що Чернишова 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 № 3621/111257-21 
 

Підтверджує, що Чернікова Олена 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 № 3622/100363-21 
 

Підтверджує, що Чернова Ніна 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 № 3623/108556-21 
 

Підтверджує, що Чернова Олена Станіславівна 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 № 3624/93494-21 
 

Підтверджує, що Чернявська Тетяна 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 № 3625/96874-21 
 

Підтверджує, що Черняк Людмила 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 № 3626/95267-21 
 

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

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 59 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 

підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 

інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 

(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 

годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 

 

 

Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 

 

 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 3627/111054-21 
 

Підтверджує, що Черняк Ольга 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 № 3628/101278-21 
 

Підтверджує, що Черська Юлія 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 № 3629/94336-21 
 

Підтверджує, що Черченко Олена 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 № 3630/99884-21 
 

Підтверджує, що Четверик Володимир 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 № 3631/110030-21 
 

Підтверджує, що Четверікова Ірина Михайлівна 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 № 3632/91594-21 
 

Підтверджує, що Четвертак Владислав Володимирович 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 № 3633/111047-21 
 

Підтверджує, що Чечілевська 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 № 3634/107361-21 
 

Підтверджує, що Чешун 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 № 3635/110141-21 
 

Підтверджує, що Чигир Олена 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 № 3636/94234-21 
 

Підтверджує, що Чиж Анна 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 № 3637/111942-21 
 

Підтверджує, що Чиж Віолетта 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 № 3638/92227-21 
 

Підтверджує, що Чижик Тетяна Олександрівна 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 № 3639/113612-21 
 

Підтверджує, що Чижикова Ангеліна 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 № 3640/111992-21 
 

Підтверджує, що Чикалова Вікторія 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 № 3641/91706-21 
 

Підтверджує, що Чиньонна Наталія Семенівна 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 № 3642/113000-21 
 

Підтверджує, що Чиньонова Ірина 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 № 3643/112360-21 
 

Підтверджує, що Чистіков Володимир Володимирович 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 № 3644/112846-21 
 

Підтверджує, що Чиченко Марина 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 № 3645/97967-21 
 

Підтверджує, що Чичкан Людмила 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 № 3646/107428-21 
 

Підтверджує, що Чичканьова Людмила Степанівна 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 № 3647/97572-21 
 

Підтверджує, що Чічкова Ольга 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 № 3648/89924-21 
 

Підтверджує, що Чоботок Інна 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 № 3649/111889-21 
 

Підтверджує, що Чорна Альона 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 № 3650/112993-21 
 

Підтверджує, що Чорна Анастасія 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 № 3651/96131-21 
 

Підтверджує, що Чорна Ольга 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 № 3652/106947-21 
 

Підтверджує, що Чорний Павло Вячеславович 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 № 3653/99315-21 
 

Підтверджує, що Чорнобривець 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 № 3654/109171-21 
 

Підтверджує, що Чорток Олена 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 № 3655/97925-21 
 

Підтверджує, що Чуб 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 № 3656/104923-21 
 

Підтверджує, що Чуб-Колісник Олена Олексіївна 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 № 3657/103176-21 
 

Підтверджує, що Чубар Вікторія 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 № 3658/98799-21 
 

Підтверджує, що Чубич 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 № 3659/112644-21 
 

Підтверджує, що Чудіна 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 № 3660/107047-21 
 

Підтверджує, що Чуйкова Галина 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 № 3661/94436-21 
 

Підтверджує, що Чукіна Юлія Володимирівна 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 № 3662/110155-21 
 

Підтверджує, що Чуктурова Юлія 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 № 3663/107441-21 
 

Підтверджує, що Чулісов Віктор Михайлович 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 № 3664/104478-21 
 

Підтверджує, що Чулкова Олександра 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 № 3665/105898-21 
 

Підтверджує, що Чумак 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 № 3666/94251-21 
 

Підтверджує, що Чумак Ліана Василівна 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 № 3667/110031-21 
 

Підтверджує, що Чумак Олександра Борисівна 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 № 3668/106070-21 
 

Підтверджує, що Чумак 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 № 3669/111460-21 
 

Підтверджує, що Чура Наталя 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 № 3670/97576-21 
 

Підтверджує, що Чухмара Олена Федорівна 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 № 3671/112315-21 
 

Підтверджує, що Шабанов Артур Артемович 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 № 3672/102773-21 
 

Підтверджує, що Шабатюк Оксана 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 № 3673/96155-21 
 

Підтверджує, що Шавлакова Наталія 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 № 3674/92964-21 
 

Підтверджує, що Шаган Світлана 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 № 3675/111153-21 
 

Підтверджує, що Шайда Наталя 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 № 3676/112312-21 
 

Підтверджує, що Шайтанова Катерина Октябринівна 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 № 3677/99276-21 
 

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

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 55,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 

підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 

інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 

(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 

годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 

 

 

Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 

 

 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 3678/96145-21 
 

Підтверджує, що Шалбуєва 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 № 3679/110611-21 
 

Підтверджує, що Шалупня Євгеній Олегович 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 № 3680/113635-21 
 

Підтверджує, що Шаманська Маргарита 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 № 3681/107953-21 
 

Підтверджує, що Шандрук Сергій 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 № 3682/95618-21 
 

Підтверджує, що Шаповалова 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 № 3683/93638-21 
 

Підтверджує, що Шаповалова Тетяна 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 № 3684/96149-21 
 

Підтверджує, що Шаповалова Юлія 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 № 3685/108025-21 
 

Підтверджує, що Шапошникова Мар'яна Володимирівна 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 № 3686/110139-21 
 

Підтверджує, що Шапошнік Вікторія 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 № 3687/105134-21 
 

Підтверджує, що Шапошнікова Світлана Григорівна 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 № 3688/102645-21 
 

Підтверджує, що Шарабарова Світлана Станіславівна 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 № 3689/91894-21 
 

Підтверджує, що Шарій Наталя Петрівна 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 № 3690/98603-21 
 

Підтверджує, що Шарова Яна 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 № 3691/99484-21 
 

Підтверджує, що Шастало Марина 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 № 3692/92579-21 
 

Підтверджує, що Шатило Олена 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 № 3693/94253-21 
 

Підтверджує, що Шатровка 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 № 3694/113555-21 
 

Підтверджує, що Шафранська Марина Тадеушівна 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 № 3695/93353-21 
 

Підтверджує, що Шахміна 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 № 3696/109135-21 
 

Підтверджує, що Шахова Ірина Сергіївна 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 № 3697/106743-21 
 

Підтверджує, що Шахрайчук Лариса Іванівна 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 № 3698/104831-21 
 

Підтверджує, що Шац 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 № 3699/107001-21 
 

Підтверджує, що Швайка Рената 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 № 3700/100443-21 
 

Підтверджує, що Швайковський Андрій 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 № 3701/111139-21 
 

Підтверджує, що Шведкова Наталя 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 № 3702/104399-21 
 

Підтверджує, що Швецова Анжела Жоржівна 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 № 3703/91902-21 
 

Підтверджує, що Швецова Вікторія Савеліївна 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 № 3704/113505-21 
 

Підтверджує, що Швецова Лілія Валеріївна 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 № 3705/102681-21 
 

Підтверджує, що Швецова 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 № 3706/109862-21 
 

Підтверджує, що Швець Валерія 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 № 3707/111478-21 
 

Підтверджує, що Швець Вероніка Ігорівна 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 № 3708/109749-21 
 

Підтверджує, що Швець Інна 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 № 3709/106161-21 
 

Підтверджує, що Швець 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 № 3710/91046-21 
 

Підтверджує, що Швець Лариса Михайлівна 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 № 3711/93962-21 
 

Підтверджує, що Швець Яна 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 № 3712/112218-21 
 

Підтверджує, що Шебанова Ірина 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 № 3713/108524-21 
 

Підтверджує, що Шебеда Надія 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 № 3714/98745-21 
 

Підтверджує, що Шевкова Тетяна 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 № 3715/104481-21 
 

Підтверджує, що Шевкопляс Інна 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 № 3716/96652-21 
 

Підтверджує, що Шевцова Алла 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 № 3717/102200-21 
 

Підтверджує, що Шевченко 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 № 3718/103040-21 
 

Підтверджує, що Шевченко Дмитро Геннадійович 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 № 3719/98908-21 
 

Підтверджує, що Шевченко Інна 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 № 3720/109860-21 
 

Підтверджує, що Шевченко Ірина 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 № 3721/95107-21 
 

Підтверджує, що Шевченко Лілія 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 № 3722/94599-21 
 

Підтверджує, що Шевченко Мар'яна 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 № 3723/106948-21 
 

Підтверджує, що Шевченко Надія 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 № 3724/85007-21 
 

Підтверджує, що Шевченко Оксана 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 № 3725/104657-21 
 

Підтверджує, що Шевченко Олександр 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 № 3726/111202-21 
 

Підтверджує, що Шевченко Олексій Іванович 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 № 3727/96636-21 
 

Підтверджує, що Шевченко 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 № 3728/92570-21 
 

Підтверджує, що Шевченко 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 № 3729/111210-21 
 

Підтверджує, що Шевченко Світлана Валентинівна 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 № 3730/104801-21 
 

Підтверджує, що Шевченко Світлана 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 № 3731/107206-21 
 

Підтверджує, що Шевченко Тарас Олександрович 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 № 3732/110163-21 
 

Підтверджує, що Шевченко Юлія Віталіївна 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 № 3733/112810-21 
 

Підтверджує, що Шевчишина Юлія 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 № 3734/95603-21 
 

Підтверджує, що Шевчук Людмила Ярославівна 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 № 3735/106090-21 
 

Підтверджує, що Шевчук 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 № 3736/113749-21 
 

Підтверджує, що Шевчук 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 № 3737/107777-21 
 

Підтверджує, що Шейко Наталія 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 № 3738/112357-21 
 

Підтверджує, що Шека Анна 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 № 3739/104238-21 
 

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

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 54,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 

підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 

інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 

(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 

годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 

 

 

Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 

 

 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 3740/90248-21 
 

Підтверджує, що Шелепова Лариса 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 № 3741/108287-21 
 

Підтверджує, що Шендрик Катерина 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 № 3742/108109-21 
 

Підтверджує, що Шепельова Валентина 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 № 3743/96536-21 
 

Підтверджує, що Шерганова 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 № 3744/110137-21 
 

Підтверджує, що Шеремет Надія 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 № 3745/94186-21 
 

Підтверджує, що Шеремет Наталя Василівна 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 № 3746/91680-21 
 

Підтверджує, що Шеремета Вікторія Володимирівна 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 № 3747/111084-21 
 

Підтверджує, що Шерстюк Анна 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 № 3748/103088-21 
 

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

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

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 

підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 

інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 

(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 

годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 

 

 

Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 

 

 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 3749/105564-21 
 

Підтверджує, що Шерстюченко Інна Василівна 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 № 3750/91913-21 
 

Підтверджує, що Шершньова Анжеліка 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 № 3751/96364-21 
 

Підтверджує, що Шершньова 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 № 3752/106308-21 
 

Підтверджує, що Шестопал Олена 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 № 3753/112498-21 
 

Підтверджує, що Шестопал Олена Олегівна 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 № 3754/93067-21 
 

Підтверджує, що Шикін Євген Григорович 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 № 3755/108369-21 
 

Підтверджує, що Шиманська Яна 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 № 3756/110121-21 
 

Підтверджує, що Шимянова Ганна Вячеславівна 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 № 3757/110915-21 
 

Підтверджує, що Шинкаренко Юлія Павлівна 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 № 3758/97808-21 
 

Підтверджує, що Шинкарьова Катерина 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 № 3759/94332-21 
 

Підтверджує, що Шипіш Людмила Ярославівна 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 № 3760/106896-21 
 

Підтверджує, що Шипкова Світлана 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 № 3761/94435-21 
 

Підтверджує, що Широченко Тетяна Михайлівна 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 № 3762/97586-21 
 

Підтверджує, що Ширшова Дарія 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 № 3763/94987-21 
 

Підтверджує, що Ширяєва Олена Алеківна 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 № 3764/111057-21 
 

Підтверджує, що Ширяєвський Олексій Володимирович 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 № 3765/112358-21 
 

Підтверджує, що Шишкіна Юлія 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 № 3766/110548-21 
 

Підтверджує, що Шишлов Ігор 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 № 3767/91415-21 
 

Підтверджує, що Шиян Ірина Іванівна 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 № 3768/103759-21 
 

Підтверджує, що Шквиря 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 № 3769/93866-21 
 

Підтверджує, що Шкляренко 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 № 3770/93876-21 
 

Підтверджує, що Шклярова 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 № 3771/108280-21 
 

Підтверджує, що Школа Олександр Васильович 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 № 3772/91653-21 
 

Підтверджує, що Школова 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 № 3773/96222-21 
 

Підтверджує, що Школова Юлія 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 № 3774/106949-21 
 

Підтверджує, що Шкроботько Олена 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 № 3775/95613-21 
 

Підтверджує, що Шкурметова Інна 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 № 3776/89956-21 
 

Підтверджує, що Шкуро Надія 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 № 3777/97628-21 
 

Підтверджує, що Шкуро 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 № 3778/108333-21 
 

Підтверджує, що Шляга Ольга Володимирівна 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 № 3779/112636-21 
 

Підтверджує, що Шмаровоз Людмила 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 № 3780/90725-21 
 

Підтверджує, що Шматко 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 № 3781/93501-21 
 

Підтверджує, що Шмоніна Наталя 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 № 3782/111137-21 
 

Підтверджує, що Шолойко Тетяна 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 № 3783/104690-21 
 

Підтверджує, що Шоломицький Вячеслав Геннадійович 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 № 3784/92899-21 
 

Підтверджує, що Шопова Валентина 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 № 3785/99595-21 
 

Підтверджує, що Шопова Ніна 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 № 3786/93616-21 
 

Підтверджує, що Шопова Тетяна 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 № 3787/101735-21 
 

Підтверджує, що Шостак Олена 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 № 3788/90928-21 
 

Підтверджує, що Шоферук Наталія 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 № 3789/105743-21 
 

Підтверджує, що Шоя Вікторія 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 № 3790/96102-21 
 

Підтверджує, що Шпак Юлія Геннадіївна 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 № 3791/93625-21 
 

Підтверджує, що Шпигунова 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 № 3792/112311-21 
 

Підтверджує, що Шпильчук Владислав Олегович 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 № 3793/112499-21 
 

Підтверджує, що Шпонько Артем Олегович 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 № 3794/90770-21 
 

Підтверджує, що Шрамко Любов 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 № 3795/106335-21 
 

Підтверджує, що Штандюк Світлана Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 

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

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 

підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 

інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 

(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 

годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 

 

 

Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 

 

 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 3796/102995-21 
 

Підтверджує, що Штаненко 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 № 3797/112716-21 
 

Підтверджує, що Штанько Ганна 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 № 3798/112812-21 
 

Підтверджує, що Штанько 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 № 3799/89944-21 
 

Підтверджує, що Штанько Лариса 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 № 3800/96620-21 
 

Підтверджує, що Штенгарт Людмила 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 № 3801/108840-21 
 

Підтверджує, що Штенгелова Олена 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 № 3802/94773-21 
 

Підтверджує, що Штепа Тетяна Григорівна 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 № 3803/99868-21 
 

Підтверджує, що Штурмак Володимир Васильович 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 № 3804/96192-21 
 

Підтверджує, що Шуваєва Галина 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 № 3805/96059-21 
 

Підтверджує, що Шувалова 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 № 3806/112500-21 
 

Підтверджує, що Шугай Яна Максимівна 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 № 3807/96724-21 
 

Підтверджує, що Шулепина Ганна 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 № 3808/107109-21 
 

Підтверджує, що Шульга Ольга 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 № 3809/109632-21 
 

Підтверджує, що Шульга 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 № 3810/109858-21 
 

Підтверджує, що Шульгіна Ольга 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 № 3811/109134-21 
 

Підтверджує, що Шулякова Світлана 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 № 3812/91390-21 
 

Підтверджує, що Шумада Анастасія Сергіївна 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 № 3813/92371-21 
 

Підтверджує, що Шумакова Олена Миколаївна 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 № 3814/105600-21 
 

Підтверджує, що Шумейко Віта 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 № 3815/95083-21 
 

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

обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 54 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 

підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 

інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 

(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 

годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 

 

 

Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 

 

 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 3816/111943-21 
 

Підтверджує, що Шунько Олена 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 № 3817/92696-21 
 

Підтверджує, що Шушура Ольга 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 № 3818/96806-21 
 

Підтверджує, що Щеголеватих Ольга Дмитрівна 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 № 3819/91990-21 
 

Підтверджує, що Щедурських Юлія 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 № 3820/101470-21 
 

Підтверджує, що Щелкунова 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 № 3821/107203-21 
 

Підтверджує, що Щербак 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 № 3822/91185-21 
 

Підтверджує, що Щербакова Ганна Володимирівна 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 № 3823/90139-21 
 

Підтверджує, що Щербакова Ірина 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 № 3824/113383-21 
 

Підтверджує, що Щербакова Катерина 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 № 3825/98786-21 
 

Підтверджує, що Щербакова Наталя 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 № 3826/106285-21 
 

Підтверджує, що Щербань Інна Вадимівна 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 № 3827/112310-21 
 

Підтверджує, що Щербань Ольга Валентинівна 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 № 3828/113632-21 
 

Підтверджує, що Щербань Яна Геннадіївна 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 № 3829/103559-21 
 

Підтверджує, що Щербатюк Анна 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 № 3830/98609-21 
 

Підтверджує, що Щербина 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 № 3831/101640-21 
 

Підтверджує, що Щербина Наталія 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 № 3832/102638-21 
 

Підтверджує, що Щербина Ярослава 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 № 3833/91020-21 
 

Підтверджує, що Щербій Інна 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 № 3834/110566-21 
 

Підтверджує, що Щербіна 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 № 3835/96748-21 
 

Підтверджує, що Щетинін Дмитро Миколайович 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 № 3836/113617-21 
 

Підтверджує, що Щетиніна Марина 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 № 3837/93084-21 
 

Підтверджує, що Щипкова Зоя 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 № 3838/108690-21 
 

Підтверджує, що Щира Наталя Владиславівна 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 № 3839/112001-21 
 

Підтверджує, що Щирова 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 № 3840/92339-21 
 

Підтверджує, що Щокіна 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 № 3841/113001-21 
 

Підтверджує, що Щугульна Ірина Ігорівна 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 № 3842/110089-21 
 

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

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 52 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 

підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 

інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 

(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 

годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 

 

 

Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 

 

 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 3843/113125-21 
 

Підтверджує, що Щупак Наталія 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 № 3844/113629-21 
 

Підтверджує, що Югова Аліна 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 № 3845/92746-21 
 

Підтверджує, що Юдіна Світлана 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 № 3846/110461-21 
 

Підтверджує, що Юдіценко Артем 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 № 3847/112835-21 
 

Підтверджує, що Южакова Світлана 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 № 3848/96118-21 
 

Підтверджує, що Юзва Ріта 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 № 3849/102761-21 
 

Підтверджує, що Юр'єва Наталія 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 № 3850/98977-21 
 

Підтверджує, що Юр'єва Тетяна 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 № 3851/109999-21 
 

Підтверджує, що Юредюк Діана 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 № 3852/102720-21 
 

Підтверджує, що Юренко Ірина 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 № 3853/110552-21 
 

Підтверджує, що Юрко Лаура 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 № 3854/105606-21 
 

Підтверджує, що Юрко Наталія 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 № 3855/108445-21 
 

Підтверджує, що Юрков Віталій Валерійович 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 № 3856/111048-21 
 

Підтверджує, що Юров Іван Леонідович 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 № 3857/91048-21 
 

Підтверджує, що Юрова Альона 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 № 3858/106332-21 
 

Підтверджує, що Юрченко Ірина Михайлівна 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 № 3859/96318-21 
 

Підтверджує, що Юрченко Ірина 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 № 3860/108395-21 
 

Підтверджує, що Юрченко Костянтин Іванович 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 № 3861/111056-21 
 

Підтверджує, що Юрченко Любов 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 № 3862/99059-21 
 

Підтверджує, що Юрченко 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 № 3863/93343-21 
 

Підтверджує, що Юрченко Тетяна 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 № 3864/111891-21 
 

Підтверджує, що Юсова Анна Олександрівна 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 № 3865/93708-21 
 

Підтверджує, що Юсупова Ольга Володимирівна 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 № 3866/113582-21 
 

Підтверджує, що Юхименко Віта Григорівна 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 № 3867/113146-21 
 

Підтверджує, що Юхименко 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 № 3868/100281-21 
 

Підтверджує, що Ющенко Інна Петрівна 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 № 3869/101593-21 
 

Підтверджує, що Ющенко Оксана Павлівна 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 № 3870/109828-21 
 

Підтверджує, що Яворська 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 № 3871/107174-21 
 

Підтверджує, що Яворська Лідія 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 № 3872/95627-21 
 

Підтверджує, що Якименко 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 № 3873/107373-21 
 

Підтверджує, що Яковенко Анна Євгеніївна 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 № 3874/92923-21 
 

Підтверджує, що Яковенко Ірина Семенівна 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 № 3875/97809-21 
 

Підтверджує, що Яковенко Наталя 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 № 3876/97535-21 
 

Підтверджує, що Яковенко Тетяна 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 № 3877/99465-21 
 

Підтверджує, що Яковина Віталій Сергійович 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 № 3878/96951-21 
 

Підтверджує, що Яковлев Денис Станіславович 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 № 3879/91026-21 
 

Підтверджує, що Яковлєва Ірина 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 № 3880/91045-21 
 

Підтверджує, що Яковлєва 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 № 3881/100487-21 
 

Підтверджує, що Якуба Алла 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 № 3882/105242-21 
 

Підтверджує, що Якубова Олена 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 № 3883/106284-21 
 

Підтверджує, що Якуніна 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 № 3884/106951-21 
 

Підтверджує, що Якушевич Олексій Володимирович 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 № 3885/100859-21 
 

Підтверджує, що Ялинська Вікторія 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 № 3886/98763-21 
 

Підтверджує, що Ялова Ірина 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 № 3887/110000-21 
 

Підтверджує, що Яловенко 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 № 3888/112238-21 
 

Підтверджує, що Янголь Анна Станіславівна 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 № 3889/113111-21 
 

Підтверджує, що Янченко Олена Миколаївна 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 № 3890/92940-21 
 

Підтверджує, що Янчук 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 № 3891/92314-21 
 

Підтверджує, що Янько Лілія Володимирівна 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 № 3892/112237-21 
 

Підтверджує, що Янько Тетяна Петрівна 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 № 3893/95323-21 
 

Підтверджує, що Яремчук 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 № 3894/111402-21 
 

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

пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 45,5 годин(-и),  

під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 

компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 

підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 

інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 

(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 

годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 

 

 

Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 

 

 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 3895/112114-21 
 

Підтверджує, що Ярець Олексій Дмитрович 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 № 3896/92531-21 
 

Підтверджує, що Ярешко Людмила 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 № 3897/98627-21 
 

Підтверджує, що Ярмак 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 № 3898/109750-21 
 

Підтверджує, що Ярова 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 № 3899/95621-21 
 

Підтверджує, що Ярова Олена 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 № 3900/98521-21 
 

Підтверджує, що Ярош Ірина 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 № 3901/112156-21 
 

Підтверджує, що Ярошенко Олена 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 № 3902/96306-21 
 

Підтверджує, що Ярошенко Світлана 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 № 3903/113132-21 
 

Підтверджує, що Ярошенко Тетяна 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 № 3904/93786-21 
 

Підтверджує, що Ярчук Альона 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 № 3905/105614-21 
 

Підтверджує, що Ясєнєва 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 № 3906/98656-21 
 

Підтверджує, що Ястребова Анастасія 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 № 3907/91559-21 
 

Підтверджує, що Ястребова Наталія 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 № 3908/96907-21 
 

Підтверджує, що Ясько 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 № 3909/110916-21 
 

Підтверджує, що Ятченко Ганна Вячеславівна 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 № 3910/101618-21 
 

Підтверджує, що Яхнова 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 № 3911/94195-21 
 

Підтверджує, що Яценко Емма 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 № 3912/112976-21 
 

Підтверджує, що Яценко 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 № 3913/111828-21 
 

Підтверджує, що Яцків Анна Іванівна 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 № 3914/101711-21 
 

Підтверджує, що Яцкіна Алла 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 № 3915/90739-21 
 

Підтверджує, що Яшина 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 № 3916/96151-21 
 

Підтверджує, що Ященко Ніна Павлівна 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.                      


