
 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 1/94019-21 
 

Підтверджує, що Абрасимова Олена Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 86 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 2/96788-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 3/108392-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 4/109731-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 5/102067-21 
 

Підтверджує, що Андрєєва Лариса Олександрівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 74 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 6/98334-21 
 

Підтверджує, що Анікіна Олена Євгеніївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 7/103139-21 
 

Підтверджує, що Аніщенко Олена Валеріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 53,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 8/109416-21 
 

Підтверджує, що Астаф'єва Тетяна Анатоліївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 53,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 9/94300-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 10/113134-21 
 

Підтверджує, що Бабак Олена Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 11/96444-21 
 

Підтверджує, що Бабаніна Тетяна Валентинівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 10,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 12/106956-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 13/96846-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 14/96369-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 15/93677-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 16/112951-21 
 

Підтверджує, що Бараннікова Людмила Ярославівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 17/107714-21 
 

Підтверджує, що Баштанник Оксана Анатоліївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 45,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 18/112344-21 
 

Підтверджує, що Бєлова Інна Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 31,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 19/104590-21 
 

Підтверджує, що Біла Олександра Йосипівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 31,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 20/106958-21 
 

Підтверджує, що Білозуб Ліна Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 33,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 21/101804-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 22/94076-21 
 

Підтверджує, що Богданова Світлана Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 95,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 23/110097-21 
 

Підтверджує, що Бодрова Юлія Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 55,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 24/108244-21 
 

Підтверджує, що Бойко Лариса Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 41 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 25/91210-21 
 

Підтверджує, що Ботвінко Валентина Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 55,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 26/108112-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 27/98767-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 28/94317-21 
 

Підтверджує, що Велекдан Ірина Олегівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 33,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 29/94166-21 
 

Підтверджує, що Великодна Олена Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 30/93807-21 
 

Підтверджує, що Волинець Галина Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 26 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 31/90468-21 
 

Підтверджує, що Волкова Людмила Леонідівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 31,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 32/106419-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 33/106952-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 34/106191-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 35/92642-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 36/92241-21 
 

Підтверджує, що Волощук Богдан Миколайович виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 77,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 37/93079-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 38/91200-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 39/93565-21 
 

Підтверджує, що Ганзуленко Валентина Петрівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 31,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 40/91216-21 
 

Підтверджує, що Гарабажій Ірина Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 35,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 41/93384-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 42/89880-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 43/106188-21 
 

Підтверджує, що Глебова Олена Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 44/102324-21 
 

Підтверджує, що Головко Лілія Аркадіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 94 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 45/91314-21 
 

Підтверджує, що Гончаренко Юлія Валеріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 59,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 46/92006-21 
 

Підтверджує, що Гопієнкова Тетяна Геннадіївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 54,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 47/103437-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 48/90231-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 49/106929-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 50/93591-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 51/103044-21 
 

Підтверджує, що Дадіані Ірина Володимирівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 26 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 52/104510-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 53/112332-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 54/91076-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 55/109173-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 56/97719-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 57/89989-21 
 

Підтверджує, що Дервіш Ольга Вячеславівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 41 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 58/94862-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 59/92485-21 
 

Підтверджує, що Димитрова Тетяна Євгенівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 62 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 60/93944-21 
 

Підтверджує, що Дичок Ганна Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 32,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 61/106504-21 
 

Підтверджує, що Діброва-Шумілова Ліліана Миколаївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 94,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 62/97608-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 63/101561-21 
 

Підтверджує, що Доновський Сергій Миколайович виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 44,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 64/90016-21 
 

Підтверджує, що Дранько Тетяна Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 44,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 65/104853-21 
 

Підтверджує, що Дуб Олександра Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 34,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 66/92495-21 
 

Підтверджує, що Дудукалов Сергій Вікторович виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 76,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 67/96786-21 
 

Підтверджує, що Дьоміна Наталя Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 66 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 68/110217-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 69/92953-21 
 

Підтверджує, що Ємельянова Галина Вікторівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 55,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 70/92070-21 
 

Підтверджує, що Єфременкова Світлана Василівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 33,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 71/91254-21 
 

Підтверджує, що Жадан Валентина Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 32,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 72/96734-21 
 

Підтверджує, що Женська Оксана Олександрівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 21 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 73/94571-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 74/110218-21 
 

Підтверджує, що Зазеріна Тетяна Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 31,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 75/97634-21 
 

Підтверджує, що Зеленська Оксана Станіславівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 88 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 76/94876-21 
 

Підтверджує, що Зінов'єва Ольга Геннадіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 34 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 77/100798-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 78/109733-21 
 

Підтверджує, що Іваненко Олена Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 43,55 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 79/109006-21 
 

Підтверджує, що Іваницька Наталія Вікторівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 89 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 80/94287-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 81/93716-21 
 

Підтверджує, що Іванова Валентина Михайлівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 98,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 82/100387-21 
 

Підтверджує, що Іванова Юлія Ігорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 33,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 83/96785-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 84/85030-21 
 

Підтверджує, що Калінінський Сергій Вікторович виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 26 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 85/106596-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 86/91074-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 87/99971-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 88/93483-21 
 

Підтверджує, що Касим Наталія Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 41 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 89/107672-21 
 

Підтверджує, що Кацило Наталя Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 31,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 90/94313-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 91/110929-21 
 

Підтверджує, що Климова Тетяна Михайлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 41 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 92/107955-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 93/90697-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 94/110224-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 95/102754-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 96/93235-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 97/104496-21 
 

Підтверджує, що Колесник Людмила Андріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 33,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 98/103762-21 
 

Підтверджує, що Комар Артем Станіславович виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 26 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 99/96534-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 100/110225-21 
 

Підтверджує, що Косенок Надія Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 101/94312-21 
 

Підтверджує, що Костенко Алла Михайлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 46,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 102/109487-21 
 

Підтверджує, що Костенко Ірина Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 32,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 103/104704-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 104/96791-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 105/90091-21 
 

Підтверджує, що Кравченко Валентина Василівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 44,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 106/96722-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 107/94240-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 108/90197-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 109/111158-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 110/96015-21 
 

Підтверджує, що Кудіна Наталія Степанівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 45,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 111/106598-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 112/106676-21 
 

Підтверджує, що Кузьменкова Валентина Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 32,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 113/107965-21 
 

Підтверджує, що Кулік Оксана Константинівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 33,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 114/107751-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 115/93362-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 116/103142-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 117/91995-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 118/111615-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 119/109927-21 
 

Підтверджує, що Лисак Ганна Григорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 26 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 120/112803-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 121/104273-21 
 

Підтверджує, що Личката Юлія Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 32 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 122/95085-21 
 

Підтверджує, що Лук'янчук Евеліна Анатоліївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 208 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 123/104257-21 
 

Підтверджує, що Лукачевич Андрій Федорович виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 124/90099-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 125/94714-21 
 

Підтверджує, що Любімова Алла Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 55,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 126/107670-21 
 

Підтверджує, що Майоров Володимир Миколайович виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 67 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 127/89878-21 
 

Підтверджує, що Малиш Олена Євгенівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 55,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 128/93555-21 
 

Підтверджує, що Маркова Лариса Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 26 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 129/101787-21 
 

Підтверджує, що Мартиненко Марина Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 83 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 130/106587-21 
 

Підтверджує, що Марченко Тетяна Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 16 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 131/101558-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 132/94442-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 133/94164-21 
 

Підтверджує, що Мехед Світлана Станіславівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 84,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 134/107748-21 
 

Підтверджує, що Микитів Галина Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 112 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 135/91263-21 
 

Підтверджує, що Мисик Любов Георгіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 56,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 136/91650-21 
 

Підтверджує, що Мізіна Галина Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 33,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 137/112955-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 138/93131-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 139/91169-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 140/97093-21 
 

Підтверджує, що Мовчан Сергій Іванович виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 8 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 141/92281-21 
 

Підтверджує, що Моісеєва Олена Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 72,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 142/90893-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 143/102349-21 
 

Підтверджує, що Музолевська Олена Анатоліївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 108,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 144/108663-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 145/106675-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 146/94880-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 147/97945-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 148/105583-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 149/112380-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 150/107750-21 
 

Підтверджує, що Нікуліна Наталія Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 32,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 151/91998-21 
 

Підтверджує, що Онищенко Ганна В'ячеславівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 25 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 152/91544-21 
 

Підтверджує, що Онищенко Олена Олександрівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 66,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 153/94717-21 
 

Підтверджує, що Онищенко Світлана Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 51,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 154/107832-21 
 

Підтверджує, що Оношко Тетяна Михайлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 32,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 155/96651-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 156/106953-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 157/97017-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 158/108519-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 159/113706-21 
 

Підтверджує, що Перепелятник Олена Миколаївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 21 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 160/106965-21 
 

Підтверджує, що Петрик Ольга Володимирівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 42,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 161/113707-21 
 

Підтверджує, що Пискунова Ірина Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 162/90729-21 
 

Підтверджує, що Піморенко Інна Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 163/99863-21 
 

Підтверджує, що Победінська Олена Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 92 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 164/90952-21 
 

Підтверджує, що Подшивалова Людмила Павлівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 54,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 165/94550-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 166/106984-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 167/102592-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 168/109413-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 169/93953-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 170/103049-21 
 

Підтверджує, що Пошва Лія Борисівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 53,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 171/91443-21 
 

Підтверджує, що Придня Віта Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 62 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 172/97955-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 173/112806-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 174/92484-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 175/105553-21 
 

Підтверджує, що Прохватило Ольга Олегівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 176/93711-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 177/102073-21 
 

Підтверджує, що Радченко Наталія Геннадіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 178/94211-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 179/106631-21 
 

Підтверджує, що Ридченко Алевтина Вікторівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 180/105594-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 181/112799-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 182/95283-21 
 

Підтверджує, що Ряпісова Наталя Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 183/108658-21 
 

Підтверджує, що Савіна Марина Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 39,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 184/95088-21 
 

Підтверджує, що Савіч Ірина Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 41 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 185/90142-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 186/96437-21 
 

Підтверджує, що Сайкова Тетяна Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 88 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 187/95092-21 
 

Підтверджує, що Самсонова Олена Олександрівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 26 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 188/97439-21 
 

Підтверджує, що Селіванова Оксана Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 22 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 189/109363-21 
 

Підтверджує, що Сергієнко Тетяна Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 26 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 190/98132-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 191/103338-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 192/104258-21 
 

Підтверджує, що Сирцова Ольга Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 26 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 193/94552-21 
 

Підтверджує, що Сіроноженко Ірина Миколаївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 32,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 194/103337-21 
 

Підтверджує, що Склярова Ірина Олександрівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 8 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 195/99130-21 
 

Підтверджує, що Смірнова Людмила Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 21 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 196/89928-21 
 

Підтверджує, що Соболенко Юлія Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 8,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 197/106959-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 198/94165-21 
 

Підтверджує, що Соловйова Тетяна Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 100 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 199/90174-21 
 

Підтверджує, що Сологуб Тетяна Михайлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 73,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 200/101650-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 201/98823-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 202/111906-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 203/96199-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 204/97433-21 
 

Підтверджує, що Супрун Ольга Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 32,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 205/95081-21 
 

Підтверджує, що Сур Лариса Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 43,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 206/109174-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 207/90792-21 
 

Підтверджує, що Терещенко Вікторія Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 29,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 208/102451-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 209/111198-21 
 

Підтверджує, що Терпімова Віталія Михайлівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 210/100362-21 
 

Підтверджує, що Титова Вікторія Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 10,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 211/85018-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 212/106282-21 
 

Підтверджує, що Третьякова Марина Миколаївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 53,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 213/108666-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 214/91194-21 
 

Підтверджує, що Тришкура Тетяна Миколаївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 52,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 215/92475-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 216/96515-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 217/98019-21 
 

Підтверджує, що Філіпченко Олена Анатоліївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 218/107269-21 
 

Підтверджує, що Хайруліна Олеся Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 51,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 219/110549-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 220/101806-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 221/107741-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 222/102757-21 
 

Підтверджує, що Цемеринова Тетяна Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 44,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 223/100271-21 
 

Підтверджує, що Черьомухіна Альона Олександрівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 51,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 224/104852-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 225/94241-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 226/91649-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 227/90172-21 
 

Підтверджує, що Шевченко Юрій Васильович виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 78,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 228/108665-21 
 

Підтверджує, що Шевчук Олена Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 26 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 229/109683-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 230/96364-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 231/96724-21 
 

Підтверджує, що Шулепина Ганна Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 10,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 232/91390-21 
 

Підтверджує, що Шумада Анастасія Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 98,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 233/91394-21 
 

Підтверджує, що Шумада Роман Ярославович виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 244,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 234/95083-21 
 

Підтверджує, що Шумейко Тетяна Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 41 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 235/92231-21 
 

Підтверджує, що Щуренко Наталія Миколаївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 24 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

   «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 236/104598-21 
 

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

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

   «1» грудня 2021 р.                 
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