
 

 

 

 

СС 38282994/3263-22 

ВИДАНИЙ 

Ганні Сафроновій 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3264-22 

ВИДАНИЙ 

Марині Савченко 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3265-22 

ВИДАНИЙ 

Галині Якименко 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3266-22 

ВИДАНИЙ 

Тетяні Карасюк 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3267-22 

ВИДАНИЙ 

Тетяні Ларіній-Кулакевич 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3268-22 

ВИДАНИЙ 

Єлизаветі Радіоновій 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3269-22 

ВИДАНИЙ 

Оксані Кольяковій 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3270-22 

ВИДАНИЙ 

Анатолію Кондратенку 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3271-22 

ВИДАНИЙ 

Ларисі Бровко 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3272-22 

ВИДАНИЙ 

Світлані Кругліковій 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3273-22 

ВИДАНИЙ 

Надії Тирищук 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3274-22 

ВИДАНИЙ 

Надії Чишко 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3275-22 

ВИДАНИЙ 

Лідії Костиренко 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3276-22 

ВИДАНИЙ 

Тетяні Руденко 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3277-22 

ВИДАНИЙ 

Ірині Статіровій 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3278-22 

ВИДАНИЙ 

Анастасії Корепановій 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3279-22 

ВИДАНИЙ 

Оксані Тимощук 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3280-22 

ВИДАНИЙ 

Альоні Мамедовій 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3281-22 

ВИДАНИЙ 

Юлії Рогач 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3282-22 

ВИДАНИЙ 

Наталії Білокур 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3283-22 

ВИДАНИЙ 

Олександрі Кириченко 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3284-22 

ВИДАНИЙ 

Анні Мануйловій 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3285-22 

ВИДАНИЙ 

Наталії Барбелко 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3286-22 

ВИДАНИЙ 

Наталії Радько 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3287-22 

ВИДАНИЙ 

Катерині Вельчевій 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3288-22 

ВИДАНИЙ 

Миколі Королю 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3289-22 

ВИДАНИЙ 

Тетяні Трофименко 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3290-22 

ВИДАНИЙ 

Олені Демченко 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3291-22 

ВИДАНИЙ 

Ользі Децик 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3292-22 

ВИДАНИЙ 

Ользі Науменко 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3293-22 

ВИДАНИЙ 

Ользі Журбі 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3294-22 

ВИДАНИЙ 

Юлії Рудницькій 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3295-22 

ВИДАНИЙ 

Оксані Костюк 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3296-22 

ВИДАНИЙ 

Ользі Благуті 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3297-22 

ВИДАНИЙ 

Наталії Кулай 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3298-22 

ВИДАНИЙ 

Інні Гук 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3299-22 

ВИДАНИЙ 

Олені Майстренко 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3300-22 

ВИДАНИЙ 

Олені Мерненко 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3301-22 

ВИДАНИЙ 

Людмилі Романенко 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3302-22 

ВИДАНИЙ 

Анастасії Денисовій 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3303-22 

ВИДАНИЙ 

Марині Бундак 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3304-22 

ВИДАНИЙ 

Вікторії Каркач 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3305-22 

ВИДАНИЙ 

Олені Мирошниченко 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3306-22 

ВИДАНИЙ 

Ользі Мацієвській 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3307-22 

ВИДАНИЙ 

Інні Панько 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3308-22 

ВИДАНИЙ 

Елеонорі Темнохуд 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3309-22 

ВИДАНИЙ 

Аіді Бадаловій 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3310-22 

ВИДАНИЙ 

Надії Колояніді 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3311-22 

ВИДАНИЙ 

Наталії Кузмінській 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3312-22 

ВИДАНИЙ 

Людмилі Тарабан 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3313-22 

ВИДАНИЙ 

Ларисі Мороз 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3314-22 

ВИДАНИЙ 

Оксані Зарівній 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3315-22 

ВИДАНИЙ 

Іванні Леськів 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3316-22 

ВИДАНИЙ 

Валерії Ходак 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3317-22 

ВИДАНИЙ 

Наталі Міщанчук 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3318-22 

ВИДАНИЙ 

Інні Примак 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3319-22 

ВИДАНИЙ 

Галині Пастушенко 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3320-22 

ВИДАНИЙ 

Олені Круглюк 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3321-22 

ВИДАНИЙ 

Єлизаветі Буцькій 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3322-22 

ВИДАНИЙ 

Світлані Слупіцькій 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3323-22 

ВИДАНИЙ 

Ользі Січкар 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3324-22 

ВИДАНИЙ 

Тетяні Пономаренко 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3325-22 

ВИДАНИЙ 

Ірині Дрозі 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3326-22 

ВИДАНИЙ 

Богдані Глущенко 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3327-22 

ВИДАНИЙ 

Анастасії Гусєвій 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3328-22 

ВИДАНИЙ 

Олені Ночнюк 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3329-22 

ВИДАНИЙ 

Оксані Фурман 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3330-22 

ВИДАНИЙ 

Марії Мамчук 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3331-22 

ВИДАНИЙ 

Юлії Власюк 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3332-22 

ВИДАНИЙ 

Юлії Савенко 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3333-22 

ВИДАНИЙ 

Наталії Коліді 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3334-22 

ВИДАНИЙ 

Олесі Бас 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3335-22 

ВИДАНИЙ 

Світлані Мосякіній 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3336-22 

ВИДАНИЙ 

Оксані Жолобчук 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3337-22 

ВИДАНИЙ 

Оксані Слісаренко 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3338-22 

ВИДАНИЙ 

Олександрі Стеценко 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3339-22 

ВИДАНИЙ 

Олені Наконечній 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3340-22 

ВИДАНИЙ 

Любові Солод 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3341-22 

ВИДАНИЙ 

Любові Яворській 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3342-22 

ВИДАНИЙ 

Риммі Каушан 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3343-22 

ВИДАНИЙ 

Анатолію Коваленку 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3344-22 

ВИДАНИЙ 

Тетяні Пономаренко 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3345-22 

ВИДАНИЙ 

Тетяні Касян 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3346-22 

ВИДАНИЙ 

Валентині Уманській 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3347-22 

ВИДАНИЙ 

Тетяні Тарасенко 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3348-22 

ВИДАНИЙ 

Олені Ніколаєнко 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3349-22 

ВИДАНИЙ 

Тетяні Дьоровій 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3350-22 

ВИДАНИЙ 

Любові Музичук 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3351-22 

ВИДАНИЙ 

Юлії Архитко 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3352-22 

ВИДАНИЙ 

Наталії Кулик 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3353-22 

ВИДАНИЙ 

Людмилі Баркар 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3354-22 

ВИДАНИЙ 

Наталі Пільгуй 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3355-22 

ВИДАНИЙ 

Інні Карпюк 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3356-22 

ВИДАНИЙ 

Людмилі Кондієнко 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3357-22 

ВИДАНИЙ 

Юлії Говор 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3358-22 

ВИДАНИЙ 

Галині Бойчук 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3359-22 

ВИДАНИЙ 

Тетяні Ісак 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3360-22 

ВИДАНИЙ 

Наталії Перель 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3361-22 

ВИДАНИЙ 

Христині Пристайко 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3362-22 

ВИДАНИЙ 

Дмитру Балачуку 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3363-22 

ВИДАНИЙ 

Наталії Лицур 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3364-22 

ВИДАНИЙ 

Валентині Яводчак 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3365-22 

ВИДАНИЙ 

Ользі Гергель 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3366-22 

ВИДАНИЙ 

Ірині Кислій 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3367-22 

ВИДАНИЙ 

Ілоні Фединець 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3368-22 

ВИДАНИЙ 

Наталії Троян 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3369-22 

ВИДАНИЙ 

Валентині Нечипорук 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3370-22 

ВИДАНИЙ 

Аллі Баландіній 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3371-22 

ВИДАНИЙ 

Ларисі Соколовій 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3372-22 

ВИДАНИЙ 

Миколі Хоменку 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3373-22 

ВИДАНИЙ 

Ганні Патлатій 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3374-22 

ВИДАНИЙ 

Вікторії Фабіянській 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3375-22 

ВИДАНИЙ 

Юлії Плякун 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3376-22 

ВИДАНИЙ 

Тетяні Діхтяр 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3377-22 

ВИДАНИЙ 

Інні Журавель 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3378-22 

ВИДАНИЙ 

Людмилі Балдич 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3379-22 

ВИДАНИЙ 

Вікторії Костиць 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3380-22 

ВИДАНИЙ 

Наталії Олійник 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3381-22 

ВИДАНИЙ 

Уляні Коневич 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3382-22 

ВИДАНИЙ 

Дмитру Погорілому 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3383-22 

ВИДАНИЙ 

Юрію Фесенку 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3384-22 

ВИДАНИЙ 

Анні Чиж 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3385-22 

ВИДАНИЙ 

Ганні Денчиля -Сакаль 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3386-22 

ВИДАНИЙ 

Юлії Кришталь 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3387-22 

ВИДАНИЙ 

Ірині Чумак 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3388-22 

ВИДАНИЙ 

Валентині Тарасюк 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3389-22 

ВИДАНИЙ 

Ользі Сошенко 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3390-22 

ВИДАНИЙ 

Альоні Незамай 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3391-22 

ВИДАНИЙ 

Галині Соловйовій 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3392-22 

ВИДАНИЙ 

Лідії Адаменко 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3393-22 

ВИДАНИЙ 

Тамарі Мулесі 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3394-22 

ВИДАНИЙ 

Олександрі Загорянській 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3395-22 

ВИДАНИЙ 

Світлані Голубці 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3396-22 

ВИДАНИЙ 

Вікторії Русецькій 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3397-22 

ВИДАНИЙ 

Тетяні Коцаренко 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3398-22 

ВИДАНИЙ 

Інні Бабій 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3399-22 

ВИДАНИЙ 

Лесі Синишин 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3400-22 

ВИДАНИЙ 

Галині Майор 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3401-22 

ВИДАНИЙ 

Світлані Кучеренко 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3402-22 

ВИДАНИЙ 

Олені Лисюк 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3403-22 

ВИДАНИЙ 

Олені Балюк 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3404-22 

ВИДАНИЙ 

Людмилі Шамоті 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3405-22 

ВИДАНИЙ 

Наталі Степаненко 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3406-22 

ВИДАНИЙ 

Галині Наумчук 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3407-22 

ВИДАНИЙ 

Наталії Полхович 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3408-22 

ВИДАНИЙ 

Наталії Мартиновій 
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. 

 

 

 



 

 

 

 

СС 38282994/3409-22 

ВИДАНИЙ 

Галині Замковій 
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. 

 

 

 




