
 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 1/114863-22 
 

Підтверджує, що Акімов Сергій Володимирович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 63,97 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 2/114690-22 
 

Підтверджує, що Анохін Василь Владиславович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 94,8 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 3/80989-22 
 

Підтверджує, що Бенькович Євгеній Романович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 104,2 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 4/114744-22 
 

Підтверджує, що Біла Наталя Нарулгадівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 9,08 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 5/80946-22 
 

Підтверджує, що Бойко Максим Миколайович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 111,53 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 6/6185-22 
 

Підтверджує, що Бондар Володимир Анатолійович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 40,82 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 7/7836-22 
 

Підтверджує, що Бондаренко Олена Олександрівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 90,47 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 8/100841-22 
 

Підтверджує, що Бровченко Костянтин Анатолійович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 9,08 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 9/99448-22 
 

Підтверджує, що Бушуєв Андрій Валерійович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 35,99 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 10/114777-22 
 

Підтверджує, що Бушуєва Антоніна Іванівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 35,99 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 11/114868-22 
 

Підтверджує, що Воробйова Юлія Миколаївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 42,65 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 12/114876-22 
 

Підтверджує, що Врубльовська Ганна Олександрівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 25,49 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 13/114745-22 
 

Підтверджує, що Галенко Таїсія Валеріївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 9,08 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 14/82595-22 
 

Підтверджує, що Галича Наталія Павлівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 105,62 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 15/114697-22 
 

Підтверджує, що Галіба Юрій Федорович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 185,01 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 16/28839-22 
 

Підтверджує, що Гапич Ольга Георгіївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 40,82 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 17/73455-22 
 

Підтверджує, що Голтвянський Олег Григорович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 47,81 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 18/83865-22 
 

Підтверджує, що Гончар Наталія Миколаївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 84,22 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 19/114692-22 
 

Підтверджує, що Грачов Денис Володимирович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 117,62 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 20/114859-22 
 

Підтверджує, що Гуда Антон Ігорович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 111,53 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 21/114689-22 
 

Підтверджує, що Гузь Олександр Сергійович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 118,53 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 22/114824-22 
 

Підтверджує, що Гусєв Олександр Павлович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 30,9 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 23/4772-22 
 

Підтверджує, що Дем'янюк Наталія Сергіївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 123,28 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 24/114778-22 
 

Підтверджує, що Дівас Сергій Олександрович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 94,79 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 25/52976-22 
 

Підтверджує, що Дігтяр Олена Олександрівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 25,49 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 26/114347-22 
 

Підтверджує, що Євтушенко Едуард Олексійович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 159,85 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 27/114827-22 
 

Підтверджує, що Єлісєєв Антон Володимирович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 26,99 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 28/111968-22 
 

Підтверджує, що Єрмоленко Максим Миколайович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 109,37 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 29/114799-22 
 

Підтверджує, що Живако Станіслав Ігорович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 40,82 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 30/104254-22 
 

Підтверджує, що Заіка Тетяна Миколаївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 208,99 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 31/114756-22 
 

Підтверджує, що Зарічний Володимир Сергійович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 113,03 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 32/114691-22 
 

Підтверджує, що Захаров Сергій Миколайович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 80,8 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 33/113817-22 
 

Підтверджує, що Іванов Роман Вячеславович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 63,97 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 34/17029-22 
 

Підтверджує, що Іванова Марина Миколаївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 89,13 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 35/85198-22 
 

Підтверджує, що Ільєв Ілля Маркович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 87,13 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 36/56255-22 
 

Підтверджує, що Ітякін Олександр Сергійович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 109,37 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 37/5459-22 
 

Підтверджує, що Кайтанюк Світлана Миколаївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 89,72 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 38/114795-22 
 

Підтверджує, що Керженцев Артем Вікторович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 161,6 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 39/114709-22 
 

Підтверджує, що Кисіль Ганна Юріївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 76,47 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 40/6267-22 
 

Підтверджує, що Кисляченко Наталія Анатоліївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 25,49 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 41/25231-22 
 

Підтверджує, що Кізіль Олена Миколаївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 123,36 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 42/7658-22 
 

Підтверджує, що Козенко Людмила Олексіївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 81,38 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 43/114706-22 
 

Підтверджує, що Командирчик Андрій Васильович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 159,85 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 44/114699-22 
 

Підтверджує, що Коновалов Євгеній Андрійович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 147,02 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 45/95404-22 
 

Підтверджує, що Коновалова Олена Володимирівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 94,79 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 46/25190-22 
 

Підтверджує, що Кордіна Тетяна Іванівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 114,29 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 47/84498-22 
 

Підтверджує, що Краснова Олена Леонідівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 100,13 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 48/73467-22 
 

Підтверджує, що Крижановський Сергій Михайлович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 47,81 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 49/112135-22 
 

Підтверджує, що Куліченко Володимир Васильович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 80,22 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 50/79581-22 
 

Підтверджує, що Курочкіна Юлія Миколаївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 38,57 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 51/114842-22 
 

Підтверджує, що Кутюгова Тетяна Юріївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 81,38 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 52/114715-22 
 

Підтверджує, що Лаврик Микола Миколайович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 40,82 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 53/114737-22 
 

Підтверджує, що Лазаренко Андрій Олегович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 25,49 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 54/83317-22 
 

Підтверджує, що Левчук Катерина Олександрівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 142,02 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 55/114887-22 
 

Підтверджує, що Лижник Юлія Борисівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 10,08 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 56/114688-22 
 

Підтверджує, що Логачов Сергій Сергійович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 102,79 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 57/114696-22 
 

Підтверджує, що Луцік Олександр Олександрович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 118,54 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 58/114860-22 
 

Підтверджує, що Макарченко Віктор Сергійович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 70,05 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 59/114794-22 
 

Підтверджує, що Максимова Алла Василівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 125,95 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 60/114708-22 
 

Підтверджує, що Марковіченко Оксана Олександрівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 38,57 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 61/10497-22 
 

Підтверджує, що Мартинюк Ірина Анатоліївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 56,98 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 62/114825-22 
 

Підтверджує, що Масалов Євгеній Олександрович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 30,15 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 63/114488-22 
 

Підтверджує, що Мельникова Олена Леонідівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 125,45 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 64/62945-22 
 

Підтверджує, що Міроненко Олена Анатоліївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 108,61 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 65/101128-22 
 

Підтверджує, що Моргун Ольга Григорівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 63,64 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 66/114781-22 
 

Підтверджує, що Музика Іван Олегович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 156,77 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 67/101362-22 
 

Підтверджує, що Найдун Людмила Володимирівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 80,22 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 68/79779-22 
 

Підтверджує, що Немченко Олена Георгіївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 48,31 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 69/112075-22 
 

Підтверджує, що Нємцева Тетяна Олександрівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 147,02 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 70/114760-22 
 

Підтверджує, що Оберемок Михайло Ігорович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 40,82 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 71/114732-22 
 

Підтверджує, що Односум Денис Ігорович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 45,32 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 72/113462-22 
 

Підтверджує, що Охременко Олена Сергіївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 113,03 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 73/114844-22 
 

Підтверджує, що Очкуров Сергій Юрійович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 142,02 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 74/113519-22 
 

Підтверджує, що Павленко Вероніка Геннадіївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 89,13 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 75/5495-22 
 

Підтверджує, що Пазій Олена Петрівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 104,2 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 76/114694-22 
 

Підтверджує, що Палков Михайло Ярославович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 128,12 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 77/114714-22 
 

Підтверджує, що Петровська Марина Вікторівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 90,63 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 78/114733-22 
 

Підтверджує, що Пиріг Олена Володимирівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 50,15 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 79/5049-22 
 

Підтверджує, що Пінчукова Ліна Володимирівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 93,04 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 80/107752-22 
 

Підтверджує, що Полховська Світлана Юріївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 91,87 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 81/5795-22 
 

Підтверджує, що Полякова Тетяна Григорівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 26,99 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 82/114695-22 
 

Підтверджує, що Прокопенко Владислав Володимирович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 152,35 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 83/107340-22 
 

Підтверджує, що Проноза Віталія Віталіївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 84,22 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 84/84545-22 
 

Підтверджує, що Пуховий Олександр Вікторович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 9,08 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 85/5566-22 
 

Підтверджує, що Пятайкіна Олена Вікторівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 50,81 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 86/82942-22 
 

Підтверджує, що Рашевська Таїсія Вікторівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 26,99 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 87/114698-22 
 

Підтверджує, що Роговенко Олег Сергійович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 118,69 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 88/217-22 
 

Підтверджує, що Рудяков Андрій Володимирович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 53,15 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 89/43652-22 
 

Підтверджує, що Світличний Юрій Олександрович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 51,31 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 90/114837-22 
 

Підтверджує, що Сипало Василь Іванович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 25,49 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 91/109436-22 
 

Підтверджує, що Скалько Віктор Володимирович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 51,81 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 92/7841-22 
 

Підтверджує, що Смородська Елеонора Петрівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 90,47 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 93/110240-22 
 

Підтверджує, що Сорока Марина Павлівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 40,82 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 94/114833-22 
 

Підтверджує, що Сулима Тетяна Сергіївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 156,77 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 95/114725-22 
 

Підтверджує, що Суршко Олександр Геннадійович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 26,99 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 96/95671-22 
 

Підтверджує, що Таланова Олена Степанівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 77,38 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 97/108161-22 
 

Підтверджує, що Таран Лілія Василівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 76,47 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 98/107582-22 
 

Підтверджує, що Тарасенко Світлана Ігорівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 43,65 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 99/103730-22 
 

Підтверджує, що Татарінов Олександр Федорович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 47,89 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 100/10344-22 
 

Підтверджує, що Тиркба Римма Олексіївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 25,49 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 101/114701-22 
 

Підтверджує, що Тітов Дмитро Сергійович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 129,69 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 102/114783-22 
 

Підтверджує, що Ткачов Василь Олександрович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 10,83 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 103/3613-22 
 

Підтверджує, що Товстоног Олена Володимирівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 158,52 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 104/100803-22 
 

Підтверджує, що Тройно Сергій Олександрович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 83,88 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 105/114712-22 
 

Підтверджує, що Турченко Кирило Володимирович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 77,38 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 106/110239-22 
 

Підтверджує, що Фалько Людмила Валеріївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 51,31 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 107/114700-22 
 

Підтверджує, що Фомін Віталій Віталійович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 123,19 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 108/5471-22 
 

Підтверджує, що Хавренкова Наталя Вікторівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 89,72 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 109/25262-22 
 

Підтверджує, що Хмеленко Людмила Вікторівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 114,13 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 110/97508-22 
 

Підтверджує, що Ходукін Микола Анатолійович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 154,1 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 111/111784-22 
 

Підтверджує, що Чаленко Павлина Петрівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 59,23 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 112/97327-22 
 

Підтверджує, що Червоноштан Андрій Леонідович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 87,13 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 113/114826-22 
 

Підтверджує, що Чернов Дмитро Віталійович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 35,57 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 114/99659-22 
 

Підтверджує, що Чумак Оксана Василівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 50,81 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 115/114866-22 
 

Підтверджує, що Шаповалова Інесса Вадимівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 49,73 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 116/84244-22 
 

Підтверджує, що Шашніна Світлана Петрівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 117,62 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 117/79812-22 
 

Підтверджує, що Шевченко Олексій Володимирович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 56,98 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 118/79781-22 
 

Підтверджує, що Яланська Олена Вікторівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 48,31 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 119/98293-22 
 

Підтверджує, що Яшнова Антоніна Вікторівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 70,05 годин,  
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 - Постанови КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  « 07» жовтня 2022 р.      
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