
 

 

 

 

RСС 38282994/3858-22 

ВИДАНИЙ 

Наталії Мураховській 
в тому, що вона 8-9 листопада 2022 року пройшла онлайн навчання за програмою підвищення кваліфікації завідувачів 

методичних (педагогічних) кабінетів, методистів закладів фахової передвищої освіти  
«Методологічні засади організації професійного розвитку педагогічних працівників в умовах оновленого змісту освіти»  

 

Тривалість навчання – 16 годин 
Досягнуті результати навчання: 

- знання основних положень законодавчих та нормативно-правових актів з питань організації методичного забезпечення 
освітнього процесу; 
- здатність планування, організації та здійснення методичної роботи щодо підвищення рівня професійної майстерності 
педагогічних працівників; 
- здатність використовувати інформаційні, комунікаційні та цифрові технології в методичному супроводі освітнього 
процесу; 
- здатність надавати консультативну допомогу щодо напрямів та змісту професійного розвитку педагогічних працівників. 

 

 

 



 

 

 

 

RСС 38282994/3859-22 

ВИДАНИЙ 

Ірині Якимчук 
в тому, що вона 8-9 листопада 2022 року пройшла онлайн навчання за програмою підвищення кваліфікації завідувачів 

методичних (педагогічних) кабінетів, методистів закладів фахової передвищої освіти  
«Методологічні засади організації професійного розвитку педагогічних працівників в умовах оновленого змісту освіти»  

 

Тривалість навчання – 16 годин 
Досягнуті результати навчання: 

- знання основних положень законодавчих та нормативно-правових актів з питань організації методичного забезпечення 
освітнього процесу; 
- здатність планування, організації та здійснення методичної роботи щодо підвищення рівня професійної майстерності 
педагогічних працівників; 
- здатність використовувати інформаційні, комунікаційні та цифрові технології в методичному супроводі освітнього 
процесу; 
- здатність надавати консультативну допомогу щодо напрямів та змісту професійного розвитку педагогічних працівників. 

 

 

 



 

 

 

 

RСС 38282994/3860-22 

ВИДАНИЙ 

Дмитру Пижову 
в тому, що він 8-9 листопада 2022 року пройшов онлайн навчання за програмою підвищення кваліфікації завідувачів 

методичних (педагогічних) кабінетів, методистів закладів фахової передвищої освіти  
«Методологічні засади організації професійного розвитку педагогічних працівників в умовах оновленого змісту освіти»  

 

Тривалість навчання – 16 годин 
Досягнуті результати навчання: 

- знання основних положень законодавчих та нормативно-правових актів з питань організації методичного забезпечення 
освітнього процесу; 
- здатність планування, організації та здійснення методичної роботи щодо підвищення рівня професійної майстерності 
педагогічних працівників; 
- здатність використовувати інформаційні, комунікаційні та цифрові технології в методичному супроводі освітнього 
процесу; 
- здатність надавати консультативну допомогу щодо напрямів та змісту професійного розвитку педагогічних працівників. 

 

 

 



 

 

 

 

RСС 38282994/3861-22 

ВИДАНИЙ 

Олені Счастливій 
в тому, що вона 8-9 листопада 2022 року пройшла онлайн навчання за програмою підвищення кваліфікації завідувачів 

методичних (педагогічних) кабінетів, методистів закладів фахової передвищої освіти  
«Методологічні засади організації професійного розвитку педагогічних працівників в умовах оновленого змісту освіти»  

 

Тривалість навчання – 16 годин 
Досягнуті результати навчання: 

- знання основних положень законодавчих та нормативно-правових актів з питань організації методичного забезпечення 
освітнього процесу; 
- здатність планування, організації та здійснення методичної роботи щодо підвищення рівня професійної майстерності 
педагогічних працівників; 
- здатність використовувати інформаційні, комунікаційні та цифрові технології в методичному супроводі освітнього 
процесу; 
- здатність надавати консультативну допомогу щодо напрямів та змісту професійного розвитку педагогічних працівників. 

 

 

 



 

 

 

 

RСС 38282994/3862-22 

ВИДАНИЙ 

Валентині Сакві 
в тому, що вона 8-9 листопада 2022 року пройшла онлайн навчання за програмою підвищення кваліфікації завідувачів 

методичних (педагогічних) кабінетів, методистів закладів фахової передвищої освіти  
«Методологічні засади організації професійного розвитку педагогічних працівників в умовах оновленого змісту освіти»  

 

Тривалість навчання – 16 годин 
Досягнуті результати навчання: 

- знання основних положень законодавчих та нормативно-правових актів з питань організації методичного забезпечення 
освітнього процесу; 
- здатність планування, організації та здійснення методичної роботи щодо підвищення рівня професійної майстерності 
педагогічних працівників; 
- здатність використовувати інформаційні, комунікаційні та цифрові технології в методичному супроводі освітнього 
процесу; 
- здатність надавати консультативну допомогу щодо напрямів та змісту професійного розвитку педагогічних працівників. 

 

 

 


