
 

 

 

 

СС 38282994/2907-22 

ВИДАНИЙ 

 

ВІКТОРІЇ БАРВІНЧЕНКО 
в тому, що вона 11–12 жовтня 2022 року пройшла навчання за програмою 

 підвищення кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  

«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

 та презентувала виступ на тему «Роль та обов’язки циклової комісії в системі організації» 

Тривалість навчання – 16 годин 

 

Досягнуті результати навчання: 

- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності 

 та методи використання педагогічних технологій в освітньому процесі; 

- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

       - вдосконалено практичні навички проєктування та створення освітніх електронних ресурсів. 

 

 

12 жовтня 2022 р. 



СС 38282994/2908-22 

ВИДАНИЙ 

ТЕТЯНІ РОМАНЕНКО 
в тому, що вона 11–12 жовтня 2022 року пройшла навчання за програмою 

 підвищення кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  

«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

 та презентувала виступ на тему «Визначення результативності професійної діяльності викладачів» 

Тривалість навчання – 16 годин 

Досягнуті результати навчання: 

- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності

 та методи використання педагогічних технологій в освітньому процесі; 

- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах;

- вдосконалено практичні навички проєктування та створення освітніх електронних ресурсів.

12 жовтня 2022 р. 



 

 

 

 

СС 38282994/2910-22 

ВИДАНИЙ 

 

ВІКТОРІЇ ДРОНЬ 
в тому, що вона 11–12 жовтня 2022 року пройшла навчання за програмою 

 підвищення кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  

«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

 та презентувала виступ на тему «Google сервіси у роботі голови циклової комісії» 

Тривалість навчання – 16 годин 

 

Досягнуті результати навчання: 

- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності 

 та методи використання педагогічних технологій в освітньому процесі; 

- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

       - вдосконалено практичні навички проєктування та створення освітніх електронних ресурсів. 

 

 

12 жовтня 2022 р. 



 

 

 

 

СС 38282994/2909-22 

ВИДАНИЙ 

 

МИКОЛІ НОВІКОВУ 
в тому, що він 11–12 жовтня 2022 року пройшов навчання за програмою 

 підвищення кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  

«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

 та презентувала виступ на тему «Проведення тижня циклової комісії загальноосвітніх дисциплін у коледжі» 

Тривалість навчання – 16 годин 

 

Досягнуті результати навчання: 

- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності 

 та методи використання педагогічних технологій в освітньому процесі; 

- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

       - вдосконалено практичні навички проєктування та створення освітніх електронних ресурсів. 

 

 

12 жовтня 2022 р. 



 

 

 

 

СС 38282994/2759-22 
ВИДАНИЙ 

Інні Мень 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2760-22 
ВИДАНИЙ 

Олені Куракіній 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2761-22 
ВИДАНИЙ 

Тетяні Полтавченко 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2762-22 
ВИДАНИЙ 

Людмилі Прокопчук 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2763-22 
ВИДАНИЙ 

Лілії Кулик 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2764-22 
ВИДАНИЙ 

Тетяні Хохловій 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2765-22 
ВИДАНИЙ 

Марку Логінову 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року він пройшов навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2766-22 
ВИДАНИЙ 

Олексію Котову 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року він пройшов навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2767-22 
ВИДАНИЙ 

Людмилі Данько-Товтин 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2768-22 
ВИДАНИЙ 

Лесі Мовчун 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2769-22 
ВИДАНИЙ 

Наталії Вегері 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2770-22 
ВИДАНИЙ 

Олені Фонарюк 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2771-22 
ВИДАНИЙ 

Ользі Лемко-Мельник 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2772-22 
ВИДАНИЙ 

Андрію Рєзніку 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року він пройшов навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2773-22 
ВИДАНИЙ 

Марії Гнатів 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2774-22 
ВИДАНИЙ 

Наталці Кучінік 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2775-22 
ВИДАНИЙ 

Світлані Сиротенко 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2776-22 
ВИДАНИЙ 

Маргариті Брайко 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2777-22 
ВИДАНИЙ 

Анжелі Єфімовій 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2778-22 
ВИДАНИЙ 

Людмилі Правдівцевій 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2779-22 
ВИДАНИЙ 

Аллі Домище-Медяник 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2780-22 
ВИДАНИЙ 

Наталії Грін 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2781-22 
ВИДАНИЙ 

Ірині Каліні 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2782-22 
ВИДАНИЙ 

Лілії Орловій 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2783-22 
ВИДАНИЙ 

Христині Кіржі 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2784-22 
ВИДАНИЙ 

Тетяні Кіржі 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2785-22 
ВИДАНИЙ 

Олені Пожарській 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2786-22 
ВИДАНИЙ 

Світлані Статівкіній 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2787-22 
ВИДАНИЙ 

Оксані Орихівській 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2788-22 
ВИДАНИЙ 

Вікторії Волобоєвій 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2789-22 
ВИДАНИЙ 

Тетяні Молчановій 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2790-22 
ВИДАНИЙ 

Яні Мироненко 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2791-22 
ВИДАНИЙ 

Віктору Дрегалюку 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року він пройшов навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2792-22 
ВИДАНИЙ 

Людмилі Канак 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2793-22 
ВИДАНИЙ 

Олександру Кобилюсу 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року він пройшов навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2794-22 
ВИДАНИЙ 

Олені Майоровій 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2795-22 
ВИДАНИЙ 

Юлії Федік 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2796-22 
ВИДАНИЙ 

Сергію Тимощуку 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року він пройшов навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2797-22 
ВИДАНИЙ 

Світлані Михайлюк 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2798-22 
ВИДАНИЙ 

Вікторії Андреєвій 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2799-22 
ВИДАНИЙ 

Олені Карловій 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2800-22 
ВИДАНИЙ 

Наталії Копичко 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2801-22 
ВИДАНИЙ 

Оксані Копильчак 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2802-22 
ВИДАНИЙ 

Олегу Копильчаку 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року він пройшов навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2803-22 
ВИДАНИЙ 

Лілії Притиці 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2804-22 
ВИДАНИЙ 

Марії Малець 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2805-22 
ВИДАНИЙ 

Павлу Полянському 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року він пройшов навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2806-22 
ВИДАНИЙ 

Євгену Ровному 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року він пройшов навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2807-22 
ВИДАНИЙ 

Надії Зінченко 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2808-22 
ВИДАНИЙ 

Ганні Карлівні 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2809-22 
ВИДАНИЙ 

Альоні Макогон 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2810-22 
ВИДАНИЙ 

Олесі Дем’янчук 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2811-22 
ВИДАНИЙ 

Тетяні Стегній 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2812-22 
ВИДАНИЙ 

Наталії Овчаренко 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2813-22 
ВИДАНИЙ 

Ніні Попельницькій 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2814-22 
ВИДАНИЙ 

Катерині Зелінській 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2815-22 
ВИДАНИЙ 

Олені Даниловій 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2816-22 
ВИДАНИЙ 

Олені Суслопаровій 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2817-22 
ВИДАНИЙ 

Олені Свириді 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2818-22 
ВИДАНИЙ 

Марії Дранівській 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2819-22 
ВИДАНИЙ 

Євгенії Федченко-Галаган 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2820-22 
ВИДАНИЙ 

Олені Перехрест 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2821-22 
ВИДАНИЙ 

Тетяні Голдун 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2822-22 
ВИДАНИЙ 

Вікторії Крючковій 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2823-22 
ВИДАНИЙ 

Ірині Жадченко 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2824-22 
ВИДАНИЙ 

Олені Киричук 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2825-22 
ВИДАНИЙ 

Альоні Динич 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2826-22 
ВИДАНИЙ 

Людмилі Годунко 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2827-22 
ВИДАНИЙ 

Людмилі Алєксовій 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2828-22 
ВИДАНИЙ 

Наталії Андронюк 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2829-22 
ВИДАНИЙ 

Руслані Барабалюк 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2830-22 
ВИДАНИЙ 

Наталії Передерій 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2831-22 
ВИДАНИЙ 

Світлані Чеснок 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2832-22 
ВИДАНИЙ 

Марині Борисенко 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2833-22 
ВИДАНИЙ 

Людмилі Катушинській 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2834-22 
ВИДАНИЙ 

Алісі Гулак 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2835-22 
ВИДАНИЙ 

Марині Лук'яненко 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2836-22 
ВИДАНИЙ 

Дмитру Скрипнику 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року він пройшов навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2837-22 
ВИДАНИЙ 

Мирославі Магас 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2838-22 
ВИДАНИЙ 

Аллі Баландіній 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2839-22 
ВИДАНИЙ 

Вадиму Шульгану 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року він пройшов навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2840-22 
ВИДАНИЙ 

Вікторії Трохимчук 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2841-22 
ВИДАНИЙ 

Наталії Коломієць 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2842-22 
ВИДАНИЙ 

Олені Соловей 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2843-22 
ВИДАНИЙ 

Діані Личаковській 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2844-22 
ВИДАНИЙ 

Людмилі Калініченко 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2845-22 
ВИДАНИЙ 

Анні Слубській 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2846-22 
ВИДАНИЙ 

Світлані Чепишко 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2847-22 
ВИДАНИЙ 

Вікторії Горобець 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2848-22 
ВИДАНИЙ 

Ліліані Сіренко 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2849-22 
ВИДАНИЙ 

Євгенії Якимчикас 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2850-22 
ВИДАНИЙ 

Назару Вознюку 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року він пройшов навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2851-22 
ВИДАНИЙ 

Максиму Мельнику 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року він пройшов навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2852-22 
ВИДАНИЙ 

Марині Величко 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2853-22 
ВИДАНИЙ 

Оксані Тарасенко 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2854-22 
ВИДАНИЙ 

Олександру Кравчуновському 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року він пройшов навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2855-22 
ВИДАНИЙ 

Олені Тараненко 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2856-22 
ВИДАНИЙ 

Юлії Мельник 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2857-22 
ВИДАНИЙ 

Галині Лук'яновій 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2858-22 
ВИДАНИЙ 

Ірині Гузевській 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2859-22 
ВИДАНИЙ 

Марії Івасенко 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2860-22 
ВИДАНИЙ 

Олені Кукуєвій 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2861-22 
ВИДАНИЙ 

Аллі Борисполец 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2862-22 
ВИДАНИЙ 

Ірині Спіріній 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2863-22 
ВИДАНИЙ 

Андрію Турбабі 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року він пройшов навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2864-22 
ВИДАНИЙ 

Варварі Григоренко 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2865-22 
ВИДАНИЙ 

Яні Пелипань 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2866-22 
ВИДАНИЙ 

Інзі Голик 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2867-22 
ВИДАНИЙ 

Оксані Овчаренко 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2868-22 
ВИДАНИЙ 

Ірині Шелюк 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2869-22 
ВИДАНИЙ 

Лілії Сокальській 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2870-22 
ВИДАНИЙ 

Тетяні Макогончук 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2871-22 
ВИДАНИЙ 

Олені Потаповій 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2872-22 
ВИДАНИЙ 

Тетяні Панасюк 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2873-22 
ВИДАНИЙ 

Ангеліні Степановій 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2874-22 
ВИДАНИЙ 

Лілії Нечипуренко 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2875-22 
ВИДАНИЙ 

Світлані Качанюк 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2876-22 
ВИДАНИЙ 

Наталі Чорній 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2877-22 
ВИДАНИЙ 

Інні Ананьєвій 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2878-22 
ВИДАНИЙ 

Вікторії Марченко 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2879-22 
ВИДАНИЙ 

Лідії Приходько 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2880-22 
ВИДАНИЙ 

Ларисі Комаровій 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2881-22 
ВИДАНИЙ 

Тетяні Дубчак 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2882-22 
ВИДАНИЙ 

Аліні Кузьминій 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2883-22 
ВИДАНИЙ 

Тетяні Бутовій 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2884-22 
ВИДАНИЙ 

Катерині Самусенко 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2885-22 
ВИДАНИЙ 

Валентині Паламарчук 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2886-22 
ВИДАНИЙ 

Олені Ткалич 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2887-22 
ВИДАНИЙ 

Альоні Жильчук 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2888-22 
ВИДАНИЙ 

Наталії Радько 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2889-22 
ВИДАНИЙ 

Маргариті Антощенко 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2890-22 
ВИДАНИЙ 

Олені Мельник 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2891-22 
ВИДАНИЙ 

Світлані Чернець 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2892-22 
ВИДАНИЙ 

Анжелі Топольнюк 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2893-22 
ВИДАНИЙ 

Марії Ленчук 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2894-22 
ВИДАНИЙ 

Мяр'яні Русин 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2895-22 
ВИДАНИЙ 

Оксані Гордієнко 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2896-22 
ВИДАНИЙ 

Валентині Микитенко 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2897-22 
ВИДАНИЙ 

Наталці  Вербівській 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2898-22 
ВИДАНИЙ 

Олені Фецяк 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2899-22 
ВИДАНИЙ 

Ользі Кремезній 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2900-22 
ВИДАНИЙ 

Лесі Дітковській 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2901-22 
ВИДАНИЙ 

Ірині Євтюковій 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2902-22 
ВИДАНИЙ 

Катерині Токарєвій 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2903-22 
ВИДАНИЙ 

Володимиру Стародубову 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року він пройшов навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2904-22 
ВИДАНИЙ 

Сергію Твердохлібу 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року він пройшов навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2905-22 
ВИДАНИЙ 

Людмилі Грачiковій 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року вона пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р.



 

 

 

 

СС 38282994/2906-22 
ВИДАНИЙ 

Миколі Кононку 
в тому, що 11–12 жовтня 2022 року він пройшов навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти  
«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання 
- розвинуто інформаційну, комунікаційну, цифрову компетентності та методи 

 використання  педагогічних технологій в освітньому процесі; 
- набуто вміння організації педагогічної діяльності на компетентнісних засадах; 

- вдосконалено практичні навички проєктування 
 та створення освітніх електронних ресурсів. 

 
12 жовтня 2022 р. 
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