
 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 1/94019-22 
 

Підтверджує, що Абрасимова Олена Петрівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 176,07 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 № 2/94076-22 
 

Підтверджує, що Богданова Світлана Іванівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 187,56 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 № 3/110094-22 
 

Підтверджує, що Демиденко Сергій Іванович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 183,65 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 № 4/114802-22 
 

Підтверджує, що Дудко Ігор Олександрович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 174,08 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 № 5/94990-22 
 

Підтверджує, що Жеребцов Олександр Анатолійович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 178,98 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 № 6/95185-22 
 

Підтверджує, що Іванова Вікторія Вікторівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 75,72 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 № 7/114703-22 
 

Підтверджує, що Кармак Дмитро Геннадійович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 102,36 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 № 8/114704-22 
 

Підтверджує, що Кликова Вікторія Іванівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 102,36 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 № 9/114702-22 
 

Підтверджує, що Кондратюк Олена Миколаївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 151,74 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 № 10/106598-22 
 

Підтверджує, що Кузнецова Наталія Петрівна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 51,97 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 № 11/114884-22 
 

Підтверджує, що Лук'янчук Данило Олегович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 36,23 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 12/95085-22 
 

Підтверджує, що Лук'янчук Евеліна Анатоліївна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 36,23 годин,  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «управлінські 
компетентності». 

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

  « 07» жовтня 2022 р.     



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 13/94442-22 
 

Підтверджує, що Мельник Максим Анатолійович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 174,08 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 № 14/107748-22 
 

Підтверджує, що Микитів Галина Володимирівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 183,65 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 № 15/114693-22 
 

Підтверджує, що Сабанов Сергій Олександрович виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 176,07 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 
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УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 16/106623-22 
 

Підтверджує, що Татарінцева Валентина Володимирівна виконував (-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 51,97 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 № 17/91390-22 
 

Підтверджує, що Шумада Анастасія Сергіївна виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 75,72 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 № 18/91394-22 
 

Підтверджує, що Шумада Роман Ярославович виконував (-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2022 році НМТ/МКТ/МТНК у кількості 146,41 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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