
 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 1/96767-22 
 

Підтверджує, що Акуліна Лілія Петрівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 22,57 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 2/79813-22 
 

Підтверджує, що Алексєєнко Валентина Миколаївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 29,49 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 3/114840-22 
 

Підтверджує, що Алєксєєва Ганна Андріївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 19,49 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 4/103393-22 
 

Підтверджує, що Амельченко Наталія Миколаївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 53,47 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 5/6032-22 
 

Підтверджує, що Андрієвська Наталія Володимирівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 6,83 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 6/110347-22 
 

Підтверджує, що Антонюк Юрий Ананійович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 28,82 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 7/97697-22 
 

Підтверджує, що Апонюк Ігор Миколайович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 25,15 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 8/104830-22 
 

Підтверджує, що Арешенкова-Левченко Олександра Юріївна виконував (-ла) 
професійні обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 
48,47 годин, під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 9/78391-22 
 

Підтверджує, що Ахматова Наталія Олександрівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 45,55 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 10/109944-22 
 

Підтверджує, що Бабарика Іван Валерійович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 29,82 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 11/114728-22 
 

Підтверджує, що Бабаскіна Наталія Олександрівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 21,83 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 12/112291-22 
 

Підтверджує, що Бабута Юлія Сергіївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 58,96 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 13/114716-22 
 

Підтверджує, що Баланенко Анна Дмитрівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 72,2 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 14/104352-22 
 

Підтверджує, що Баркова Дар'я Сергіївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 44,14 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 15/112398-22 
 

Підтверджує, що Безшкуренко Олексій Георгійович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 11,83 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 16/114862-22 
 

Підтверджує, що Бєлозерцев Василь Сергійович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 26,56 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 17/114861-22 
 

Підтверджує, що Бєлозерцева Євгенія Євгенівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 18,32 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 18/94965-22 
 

Підтверджує, що Біла Ольга Володимирівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 55,63 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 19/114779-22 
 

Підтверджує, що Білашенко Світлана Вікторівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 103,68 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 20/108928-22 
 

Підтверджує, що Біліченко Олена Василівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 18,99 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 21/112099-22 
 

Підтверджує, що Бойко Анджела Артурівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 36,23 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 22/98551-22 
 

Підтверджує, що Бойко Віктор Олександрович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 126,74 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 23/114158-22 
 

Підтверджує, що Бойко Олексій Вікторович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 27,32 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 24/6210-22 
 

Підтверджує, що Бондар Вікторія Олександрівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 28,82 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 25/106494-22 
 

Підтверджує, що Бондар Олег Ігорович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 28,4 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 26/101122-22 
 

Підтверджує, що Бондар Ольга Сергіївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 26,4 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 27/114395-22 
 

Підтверджує, що Бондаренко Лідія Василівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 29,99 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 28/109783-22 
 

Підтверджує, що Борисенко Ольга В'ячеславівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 26,23 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 29/25250-22 
 

Підтверджує, що Бородіна Ірина Миколаївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 32,48 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 30/63515-22 
 

Підтверджує, що Бояркін Вячеслав Володимирович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 29,31 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 31/114841-22 
 

Підтверджує, що Бренич Тетяна Андріївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 19,49 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 32/100841-22 
 

Підтверджує, що Бровченко Костянтин Анатолійович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 26,65 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 33/111439-22 
 

Підтверджує, що Бугайова Ірина Євгенівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 41,31 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 34/67773-22 
 

Підтверджує, що Бугир Людмила Михайлівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 77,21 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 35/103707-22 
 

Підтверджує, що Бузук Інна Володимирівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 20,49 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 36/113460-22 
 

Підтверджує, що Бучавий Юрій Володимирович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 37,14 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 37/114727-22 
 

Підтверджує, що Васильєва Ольга Олександрівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 10,66 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 38/111655-22 
 

Підтверджує, що Васильєва Юлія Миколаївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 43,14 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 39/110672-22 
 

Підтверджує, що Величко Олександра Іванівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 35,31 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 40/100048-22 
 

Підтверджує, що Власенко Катерина Миколаївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 43,88 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 41/107770-22 
 

Підтверджує, що Вовчук Оксана Михайлівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 23,57 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 42/94483-22 
 

Підтверджує, що Волошин Руслан Віталійович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 70,03 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 43/85300-22 
 

Підтверджує, що Волошко Юлія Олександрівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 71,78 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 44/113654-22 
 

Підтверджує, що Волощук Ілона Аркадіївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 31,73 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 45/52995-22 
 

Підтверджує, що Врублевська Олена Василівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 18,99 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 46/114721-22 
 

Підтверджує, що Габур Наталія Сергіївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 18,99 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 47/109516-22 
 

Підтверджує, що Гавриленко Олег Вікторович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 34,56 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 48/43665-22 
 

Підтверджує, що Галич Володимир Іванович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 35,31 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 49/109599-22 
 

Підтверджує, що Галіна Олена Миколаївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 27,65 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 50/100815-22 
 

Підтверджує, що Гальцова Тетяна Володимирівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 20,49 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 51/17036-22 
 

Підтверджує, що Гергель Вікторія Едуардівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 16,66 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 52/113007-22 
 

Підтверджує, що Гнатюк Максим Олександрович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 70,03 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 53/103380-22 
 

Підтверджує, що Гнутова Оксана Миколаївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 45,81 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 54/114473-22 
 

Підтверджує, що Гордєєва-Герасимова Людмила Юріївна виконував (-ла) 
професійні обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 
25,39 годин, під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 55/109445-22 
 

Підтверджує, що Горюватко Владислав Геннадійович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 58,47 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 56/105388-22 
 

Підтверджує, що Гридіна Світлана Анатоліївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 23,32 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 57/81265-22 
 

Підтверджує, що Гриняєва Наталя Миколаївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 51,47 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 58/108113-22 
 

Підтверджує, що Грицак Римма Іванівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 10,66 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 59/112966-22 
 

Підтверджує, що Губа Марина Станіславівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 12,83 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 60/3601-22 
 

Підтверджує, що Гузєєва Світлана Григорівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 36,15 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 61/114689-22 
 

Підтверджує, що Гузь Олександр Сергійович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 6,83 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 62/5790-22 
 

Підтверджує, що Давиденко Лариса Вікторівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 18,99 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 63/102947-22 
 

Підтверджує, що Даніч Римма Олегівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 15,16 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 64/111391-22 
 

Підтверджує, що Денисенко Оксана Петрівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 40,97 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 65/110104-22 
 

Підтверджує, що Денисенко Олександра Павлівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 30,98 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 66/53036-22 
 

Підтверджує, що Денисова Людмила Григорівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 18,32 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 67/95454-22 
 

Підтверджує, що Деркач Анна Йосипівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 10,66 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 68/110042-22 
 

Підтверджує, що Десяк Андрій Євгенійович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 19,9 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 69/101003-22 
 

Підтверджує, що Дзябко Ірина Степанівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 18,99 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 70/114787-22 
 

Підтверджує, що Добращук Катерина Анатоліївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 14,49 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 71/7671-22 
 

Підтверджує, що Довгаль Ганна Володимирівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 22,57 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 72/4226-22 
 

Підтверджує, що Дон Наталія Володимирівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 32,73 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 73/110824-22 
 

Підтверджує, що Дорошова Тетяна Григорівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 21,16 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 74/114736-22 
 

Підтверджує, що Дутка Сергій Іванович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 18,99 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 75/113657-22 
 

Підтверджує, що Єлпанова Юлія Григорівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 17,65 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 76/53037-22 
 

Підтверджує, що Єрохіна Лариса Дмитрівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 19,49 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 77/106437-22 
 

Підтверджує, що Ждан Ірина Дмитрівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 28,82 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 78/98267-22 
 

Підтверджує, що Живцова Людмила Іванівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 27,57 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 79/114757-22 
 

Підтверджує, що Жир Ольга Михайлівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 6,83 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 80/28844-22 
 

Підтверджує, що Житня Олена Василівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 21,16 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 81/3603-22 
 

Підтверджує, що Жмурченко Наталія Миколаївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 71,03 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 82/3633-22 
 

Підтверджує, що Жукова Олена Євгенівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 38,15 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 83/108070-22 
 

Підтверджує, що Журавльова Ірина Володимирівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 71,53 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 84/95991-22 
 

Підтверджує, що Журавльова Світлана Валеріївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 36,39 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 85/109968-22 
 

Підтверджує, що Завгородня Марія Олександрівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 95,52 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 86/95487-22 
 

Підтверджує, що Задорожня Тетяна Євгенівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 10,83 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 87/108165-22 
 

Підтверджує, що Зайко Олена Миколаївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 53,47 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 88/114815-22 
 

Підтверджує, що Закарлюка Ірина Станіславівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 39,64 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 89/105460-22 
 

Підтверджує, що Звєрєва Анастасія Вячеславівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 18,82 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 90/105180-22 
 

Підтверджує, що Здоровець Тетяна Володимирівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 60,13 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 91/114800-22 
 

Підтверджує, що Зелененко Маргарита Геннадіївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 30,98 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 92/25385-22 
 

Підтверджує, що Зеленцова Олена Генадіївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 42,97 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 93/102834-22 
 

Підтверджує, що Зінченко Володимир Володимирович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 83,53 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 94/107581-22 
 

Підтверджує, що Зубарева Вікторія Сергіївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 29,48 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 95/109601-22 
 

Підтверджує, що Іванова Оксана Ярославівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 18,99 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 96/67744-22 
 

Підтверджує, що Іванова Світлана Іванівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 19,49 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 97/114864-22 
 

Підтверджує, що Івасюк В'ячеслав Володимирович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 19,49 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 98/113737-22 
 

Підтверджує, що Ієвлєва Світлана Олександрівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 10,66 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 99/114808-22 
 

Підтверджує, що Кабак Леонід Віталійович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 22,57 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 100/109922-22 
 

Підтверджує, що Кандала Ірина Миколаївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 23,32 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 101/71979-22 
 

Підтверджує, що Карасик Володимир Давидович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 55,63 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 102/103821-22 
 

Підтверджує, що Карнаушенко Євгенія Олександрівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 20,49 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 103/80206-22 
 

Підтверджує, що Картунова Наталія Анатоліївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 99,35 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 104/114730-22 
 

Підтверджує, що Касай Юлія Володимирівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 15,16 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 105/112399-22 
 

Підтверджує, що Каширна Наталія Олександрівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 9,16 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 106/95490-22 
 

Підтверджує, що Кільчинська Анна Гівіївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 10,41 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 107/111916-22 
 

Підтверджує, що Кірюхін Олег Вікторович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 6,08 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 108/83762-22 
 

Підтверджує, що Кірюхіна Алла Іванівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 31,06 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 109/114871-22 
 

Підтверджує, що Клєвцов Євгеній Геннадійович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 32,89 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 110/113034-22 
 

Підтверджує, що Клімкіна Ірина Іванівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 41,97 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 111/97158-22 
 

Підтверджує, що Клітна Юлія Олександрівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 12,57 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 112/114878-22 
 

Підтверджує, що Клюй Вадим Сергійович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 127,24 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 113/102108-22 
 

Підтверджує, що Коваленко Наталія Миколаївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 52,05 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 114/80385-22 
 

Підтверджує, що Ковтун Ганна Олександрівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 51,3 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 115/105368-22 
 

Підтверджує, що Козельська Олександра В'ячеславівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 28,65 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 116/113529-22 
 

Підтверджує, що Кокшарова Аліна Олегівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 23,32 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 117/101287-22 
 

Підтверджує, що Колісник Владислав Іванович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 22,15 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 118/108148-22 
 

Підтверджує, що Коломійцева Вікторія Анатоліївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 19,65 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 119/108320-22 
 

Підтверджує, що Коник Вікторія Василівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 55,63 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 120/109708-22 
 

Підтверджує, що Коновалова Аліна Сергіївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 53,47 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 121/111928-22 
 

Підтверджує, що Коновалова Наталія Віталіївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 24,32 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 122/107769-22 
 

Підтверджує, що Корж Світлана Олексіївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 24,73 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 123/70829-22 
 

Підтверджує, що Косенко Юлія Володимирівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 32,32 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 124/103984-22 
 

Підтверджує, що Косячевська Світлана Миколаївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 24,48 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 125/7669-22 
 

Підтверджує, що Котельнікова Марина Геннадіївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 22,57 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 126/4773-22 
 

Підтверджує, що Коцарь Ольга Миколаївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 28,82 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 127/110828-22 
 

Підтверджує, що Кравець Анна Павлівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 21,16 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 128/106493-22 
 

Підтверджує, що Краєва Віолета Святославівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 21,65 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 129/17033-22 
 

Підтверджує, що Кречмар Надія Миколаївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 30,98 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 130/5060-22 
 

Підтверджує, що Кріпак Оксана Володимирівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 14,49 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 131/111401-22 
 

Підтверджує, що Кручінін Олександр Володимирович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 62,29 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 132/103710-22 
 

Підтверджує, що Кудашко Ігор Іванович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 21,65 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 133/83282-22 
 

Підтверджує, що Куземко Наталія Валеріївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 25,98 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 134/114758-22 
 

Підтверджує, що Кузьменко Наталія Миколаївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 6,83 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 135/7685-22 
 

Підтверджує, що Кузякіна Світлана Олександрівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 19,49 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 136/114050-22 
 

Підтверджує, що Кулиба Валерія Владиславівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 15,16 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 137/12077-22 
 

Підтверджує, що Кулик Олександр Михайлович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 24,99 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 138/112596-22 
 

Підтверджує, що Кураншина Аліна Миколаївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 88,03 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 139/103700-22 
 

Підтверджує, що Куриленко Олена Яківна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 9,16 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 140/62927-22 
 

Підтверджує, що Кухар Олена Миколаївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 60,87 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 141/114894-22 
 

Підтверджує, що Кушнірук Данило Сергійович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 7,83 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 142/110827-22 
 

Підтверджує, що Лавріненко Вікторія Сергіївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 10,66 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 143/114809-22 
 

Підтверджує, що Лапко Віктор Вікторович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 29,06 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 144/114788-22 
 

Підтверджує, що Ларіонова Тетяна Вікторівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 14,49 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 145/105075-22 
 

Підтверджує, що Лєшик Наталія Анатоліївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 35,31 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 146/49180-22 
 

Підтверджує, що Лимар Ніна Миколаївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 45,31 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 147/114719-22 
 

Підтверджує, що Лісніченко Галина Анатоліївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 28,82 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 148/114873-22 
 

Підтверджує, що Літус Олена Євгеніївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 34,06 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 149/108915-22 
 

Підтверджує, що Лобза Наталія Євгенівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 18,82 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 150/106171-22 
 

Підтверджує, що Лобойко Тетяна Володимирівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 51,3 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 151/114784-22 
 

Підтверджує, що Лозівець Катерина Сергіївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 137,48 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 152/103695-22 
 

Підтверджує, що Лоскутова Ганна Анатоліївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 33,89 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 153/113536-22 
 

Підтверджує, що Любецька Владислава Юріївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 18,32 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 154/43679-22 
 

Підтверджує, що Максимович Тетяна Іванівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 35,31 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 155/114759-22 
 

Підтверджує, що Максимчук Юлія Леонідівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 6,83 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 156/95746-22 
 

Підтверджує, що Малиновська Галина Олександрівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 21,4 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 157/101335-22 
 

Підтверджує, що Мальченко Світлана Леонідівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 38,39 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 158/114828-22 
 

Підтверджує, що Малюк Олег Віталійович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 18,99 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 159/114222-22 
 

Підтверджує, що Мамотенко Юлія Олександрівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 37,98 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 160/108895-22 
 

Підтверджує, що Манухіна Наталія Олександрівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 19,49 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 161/114813-22 
 

Підтверджує, що Мартиненко Андрій Анатолійович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 61,79 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 162/5051-22 
 

Підтверджує, що Мартинова Лілія Олександрівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 12,83 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 163/108324-22 
 

Підтверджує, що Мартинова Ольга Вікторівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 29,82 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 164/110105-22 
 

Підтверджує, що Маслій Євгенія Сергіївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 19,66 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 165/114789-22 
 

Підтверджує, що Махоніна Олена Миколаївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 14,49 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 166/95444-22 
 

Підтверджує, що Медведєва Катерина Олександрівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 12,83 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 167/102620-22 
 

Підтверджує, що Медведєва Наталія Анатоліївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 67,37 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 168/83769-22 
 

Підтверджує, що Медведнікова Олена Валеріївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 28,56 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 169/114731-22 
 

Підтверджує, що Мельник Юлія Олександрівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 10,66 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 170/114488-22 
 

Підтверджує, що Мельникова Олена Леонідівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 21,4 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 171/114005-22 
 

Підтверджує, що Михайличенко Анна Вадимівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 42,64 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 172/113196-22 
 

Підтверджує, що Мініна Юлія Олександрівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 7,83 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 173/107517-22 
 

Підтверджує, що Мітрушкін Володимир Вікторович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 6,83 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 174/106034-22 
 

Підтверджує, що Мішин Максим Сергійович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 29,82 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 175/110837-22 
 

Підтверджує, що Мокієнко Вікторія Вадимівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 18,99 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 176/71044-22 
 

Підтверджує, що Мокра Галина Сергіївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 55,55 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 177/98555-22 
 

Підтверджує, що Молоканкіна Алла Віталіївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 29,9 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 178/101127-22 
 

Підтверджує, що Моргун Анастасія Олексіївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 13,74 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 179/109284-22 
 

Підтверджує, що Москаленко Віта Володимирівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 19,32 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 180/105643-22 
 

Підтверджує, що Муха Яна Олександрівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 46,47 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 181/49316-22 
 

Підтверджує, що Нагорна Світлана Юріївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 65,96 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 182/111096-22 
 

Підтверджує, що Науменко Світлана Володимирівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 18,32 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 183/81268-22 
 

Підтверджує, що Нечай Наталія Володимирівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 53,47 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 184/99232-22 
 

Підтверджує, що Нікішенко Володимир Миколайович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 6,83 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 185/114732-22 
 

Підтверджує, що Односум Денис Ігорович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 6,83 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 186/113220-22 
 

Підтверджує, що Омельчук Юлія Іванівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 36,23 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 187/110896-22 
 

Підтверджує, що Онкалюк Олег Сергійович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 10,66 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 188/114875-22 
 

Підтверджує, що Остренська Катерина Ігорівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 6,08 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 189/25279-22 
 

Підтверджує, що Остроуменко Алла Олексіївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 77,21 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 190/114398-22 
 

Підтверджує, що Павленко Ірина Григорівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 37,48 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 191/5057-22 
 

Підтверджує, що Павлова Марина Юріївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 24,81 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 192/114761-22 
 

Підтверджує, що Пархоменко Тетяна Сергіївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 6,83 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 193/3620-22 
 

Підтверджує, що Переверзєва Ольга Анатоліївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 34,64 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 194/101442-22 
 

Підтверджує, що Пісанова Тетяна Василівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 55,63 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 195/110162-22 
 

Підтверджує, що Плахтієва-Потебня Світлана Олегівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 32,48 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 196/101048-22 
 

Підтверджує, що Плесецька Юлія Анатоліївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 31,65 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 197/114790-22 
 

Підтверджує, що Побелянська Анастасія Сергіївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 19,49 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 198/105673-22 
 

Підтверджує, що Поддубня Жанна Іллівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 36,98 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 199/114765-22 
 

Підтверджує, що Поколодний Андрій Юрійович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 68,46 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 200/114726-22 
 

Підтверджує, що Поліщук Тетяна Юріївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 17,33 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 201/83404-22 
 

Підтверджує, що Полякова Людмила Леонідівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 74,87 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 202/95987-22 
 

Підтверджує, що Полякова Наталія Володимирівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 27,81 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 203/114743-22 
 

Підтверджує, що Пономаренко Яна Володимирівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 39,23 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 204/63316-22 
 

Підтверджує, що Потьомкіна Надія Гнатівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 56,13 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 205/114819-22 
 

Підтверджує, що Приходченко Сергій Дмитрович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 21,9 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 206/52574-22 
 

Підтверджує, що Прокопчук Людмила Володимирівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 50,8 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 207/107521-22 
 

Підтверджує, що Проскурня Віолета Миколаївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 13,82 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 208/111765-22 
 

Підтверджує, що Проценко Інна Олександрівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 23,07 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 209/5474-22 
 

Підтверджує, що Пугач Світлана Василівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 60,46 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 210/101219-22 
 

Підтверджує, що Пугач Тетяна Сергіївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 28,15 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 211/111948-22 
 

Підтверджує, що Пустовойт Наталія Віталіївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 32,39 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 212/6213-22 
 

Підтверджує, що Пушко Інна Володимирівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 28,82 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 213/114741-22 
 

Підтверджує, що Пшенична Юлія Станіславівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 18,99 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 214/10349-22 
 

Підтверджує, що Пшетоцький Сергій Олексійович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 23,32 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 215/111097-22 
 

Підтверджує, що Разумова Вероніка Валеріївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 18,32 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 216/105638-22 
 

Підтверджує, що Резнік Олександра Антонівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 29,06 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 217/114796-22 
 

Підтверджує, що Рибальченко Олена Геннадіївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 103,84 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 218/95413-22 
 

Підтверджує, що Роговенко Ольга Володимирівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 59,04 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 219/107755-22 
 

Підтверджує, що Романець Світлана Вікторівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 21,4 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 220/114865-22 
 

Підтверджує, що Романова Ольга Вікторівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 28,31 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 221/97275-22 
 

Підтверджує, що Романюк Роман Ярославович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 11,83 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 222/109772-22 
 

Підтверджує, що Романюха Олена Анатоліївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 67,37 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 223/4357-22 
 

Підтверджує, що Рудь Маргарита Олександрівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 11,83 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 224/217-22 
 

Підтверджує, що Рудяков Андрій Володимирович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 6,83 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 225/111517-22 
 

Підтверджує, що Савенкова Ганна Вікторівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 12,57 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 226/67715-22 
 

Підтверджує, що Савицька Тамара Олександрівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 18,99 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 227/114834-22 
 

Підтверджує, що Самарська Марія Леонідівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 19,49 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 228/100182-22 
 

Підтверджує, що Самойленко Яна Олександрівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 18,99 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 229/107295-22 
 

Підтверджує, що Самохіна Світлана Ігорівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 36,23 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 230/105809-22 
 

Підтверджує, що Сахненко Юлія Володимирівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 31,65 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 231/101890-22 
 

Підтверджує, що Семенов Іван Іванович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 21,9 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 232/108159-22 
 

Підтверджує, що Сенкевич Олена Леонідівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 27,82 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 233/114780-22 
 

Підтверджує, що Сенько Антон Олександрович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 104,18 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 234/114839-22 
 

Підтверджує, що Сердюк Тетяна Геннадіївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 18,32 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 235/114835-22 
 

Підтверджує, що Сєдова Ольга Павлівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 18,32 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 236/109460-22 
 

Підтверджує, що Сєрак Тетяна Геннадіївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 39,89 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 237/114886-22 
 

Підтверджує, що Сидоренко Яна Сергіївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 72,04 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 238/102474-22 
 

Підтверджує, що Синегін Євген Володимирович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 68,45 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 239/25386-22 
 

Підтверджує, що Сипягіна Нелля Петрівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 39,64 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 240/25201-22 
 

Підтверджує, що Ситнік Володимир Вікторович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 27,57 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 241/25202-22 
 

Підтверджує, що Ситнік Ірина Петрівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 22,74 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 242/25200-22 
 

Підтверджує, що Сідорук Юлія Федорівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 10,83 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 243/111761-22 
 

Підтверджує, що Скорик Юлія Валеріївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 45,72 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 244/101828-22 
 

Підтверджує, що Скорикова Тетяна Сергіївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 27,15 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 245/84135-22 
 

Підтверджує, що Скрибунова Наталія Семенівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 26,48 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 246/107532-22 
 

Підтверджує, що Сметанін Микола Вікторович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 49,88 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 247/110928-22 
 

Підтверджує, що Соколенко Надія Миколаївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 10,66 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 248/104951-22 
 

Підтверджує, що Солдатов Володимир Анатолійович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 68,36 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 249/114776-22 
 

Підтверджує, що Солодовник Інна Валеріївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 10,66 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 250/83772-22 
 

Підтверджує, що Соляник Тетяна Вікторівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 52,55 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 251/62969-22 
 

Підтверджує, що Сопілка Інна Борисівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 73,19 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 252/109468-22 
 

Підтверджує, що Сопілка Ірина Вадимівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 73,19 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 253/114720-22 
 

Підтверджує, що Спичак Євген Володимирович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 18,99 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 254/104614-22 
 

Підтверджує, що Стаднік Марина Вікторівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 37,81 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 255/4779-22 
 

Підтверджує, що Сташкевич Наталя Олександрівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 28,82 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 256/103731-22 
 

Підтверджує, що Стовпник Олександр Володимирович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 49,88 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 257/114829-22 
 

Підтверджує, що Стрепетова Вікторія Володимирівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 24,99 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 258/97225-22 
 

Підтверджує, що Стрілець Ксенія Юріївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 25,31 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 259/4776-22 
 

Підтверджує, що Строценко Інна Василівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 35,98 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 260/4785-22 
 

Підтверджує, що Стьожка Тетяна Василівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 19,99 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 261/99227-22 
 

Підтверджує, що Сулейманов Андрій Алхазурович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 6,83 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 262/110044-22 
 

Підтверджує, що Султанова Олена Анатоліївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 21,4 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 263/84307-22 
 

Підтверджує, що Сунцова Наталя Олексіївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 60,13 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 264/114053-22 
 

Підтверджує, що Тарасюк Христина Олегівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 12,83 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 265/6315-22 
 

Підтверджує, що Тарчан Світлана Григорівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 10,66 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 266/103730-22 
 

Підтверджує, що Татарінов Олександр Федорович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 15,91 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 267/114718-22 
 

Підтверджує, що Теглева Юлія Сергіївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 65,96 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 268/83137-22 
 

Підтверджує, що Терлецька Вікторія Геннадіївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 26,16 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 269/108890-22 
 

Підтверджує, що Тетерятник Ірина Вікторівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 27,65 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 270/114782-22 
 

Підтверджує, що Тиханський Михайло Петрович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 104,35 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 271/114775-22 
 

Підтверджує, що Ткаченко Алла Іванівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 10,66 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 272/101089-22 
 

Підтверджує, що Ткаченко Анастасія Дмитрівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 10,66 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 273/114783-22 
 

Підтверджує, що Ткачов Василь Олександрович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 121,91 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 274/3629-22 
 

Підтверджує, що Толста Ланіна Миколаївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 28,57 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 275/6265-22 
 

Підтверджує, що Топач Тетяна Володимирівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 18,99 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 276/100803-22 
 

Підтверджує, що Тройно Сергій Олександрович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 7,5 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 277/107479-22 
 

Підтверджує, що Трофімова Лариса Іванівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 10,66 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 278/108922-22 
 

Підтверджує, що Трушевський Данило Вікторович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 78,79 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 279/114791-22 
 

Підтверджує, що Туйнова Тетяна Сергіївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 14,49 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 280/113922-22 
 

Підтверджує, що Тютєрєва Світлана Андріївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 21,65 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 281/103583-22 
 

Підтверджує, що Удовенко Іван Іванович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 61,13 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 282/105645-22 
 

Підтверджує, що Ужва Валерія Миколаївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 29,06 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 283/114762-22 
 

Підтверджує, що Узбек Галина Миколаївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 6,83 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 284/63017-22 
 

Підтверджує, що Федорова Наталія Дмитрівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 15,83 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 285/114852-22 
 

Підтверджує, що Федотова Тетяна Анатоліївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 22,82 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 286/97086-22 
 

Підтверджує, що Фєдосєєва Ганна Олегівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 80,11 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 287/105396-22 
 

Підтверджує, що Фігурна Яна Вікторівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 18,07 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 288/83342-22 
 

Підтверджує, що Філімоненко Ольга Юріївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 46,55 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 289/95447-22 
 

Підтверджує, що Фоміна Віта Юріївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 20,98 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 290/114749-22 
 

Підтверджує, що Халява Людмила Олександрівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 6,83 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 291/80202-22 
 

Підтверджує, що Харченко Альона Анатоліївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 91,69 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 292/80578-22 
 

Підтверджує, що Хлєбнікова Світлана Олександрівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 37,15 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 293/101064-22 
 

Підтверджує, що Хоцевич Алла Юріївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 31,65 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 294/114774-22 
 

Підтверджує, що Цегельник Юлія Григоріївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 11,33 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 295/112293-22 
 

Підтверджує, що Черватюк Наталя Олександрівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 65,95 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 296/101453-22 
 

Підтверджує, що Чернова Марина Миколаївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 11,33 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 297/114792-22 
 

Підтверджує, що Чеченєва Олександра Миколаївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 19,49 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 298/114823-22 
 

Підтверджує, що Чорнобай Тетяна Анатоліївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 24,99 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 299/113524-22 
 

Підтверджує, що Чулошнікова Марина Олександрівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 36,98 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 300/83117-22 
 

Підтверджує, що Шава Інна Владиславівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 28,82 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 301/114763-22 
 

Підтверджує, що Шамка Ірина Станіславівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 21,16 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 302/114764-22 
 

Підтверджує, що Шаповал Любов Володимирівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 24,99 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 303/110757-22 
 

Підтверджує, що Швагер Олексій Миколайович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 35,31 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 304/114751-22 
 

Підтверджує, що Шевченко Дар'я Станіславівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 6,83 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 305/111929-22 
 

Підтверджує, що Шолохова Дар'я Геннадіївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 23,49 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 306/97376-22 
 

Підтверджує, що Шпак Олена Валеріївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 53,64 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 307/108114-22 
 

Підтверджує, що Шубіна Олена Олександрівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 49,96 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 308/114816-22 
 

Підтверджує, що Щербина Світлана Миколаївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 34,81 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 309/95757-22 
 

Підтверджує, що Щєглова Олена Миколаївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 33,89 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 310/114807-22 
 

Підтверджує, що Яворський Андрій Васильович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 34,48 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 311/109311-22 
 

Підтверджує, що Янко Валентин Вікторович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 13,74 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 312/6317-22 
 

Підтверджує, що Яшна Наталія Вікторівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 11,33 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «соціальні 
компетентності». 

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