
 

 

 

 

RСС 38282994/3971-22 
ВИДАНИЙ 

Олені Сахаровій 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/3972-22 
ВИДАНИЙ 

Надії Колпаченко 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/3973-22 
ВИДАНИЙ 

Сергію Похну 
в тому, що він 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшов навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/3974-22 
ВИДАНИЙ 

Світлані Трускаловій 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/3975-22 
ВИДАНИЙ 

Олені Пузик 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/3976-22 
ВИДАНИЙ 

Юлії Олексієнко 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/3977-22 
ВИДАНИЙ 

Валентині Білоус 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/3978-22 
ВИДАНИЙ 

Лілії Крайз 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/3979-22 
ВИДАНИЙ 

Алєсі Бойченко 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/3980-22 
ВИДАНИЙ 

Валентині Санжаровець 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/3981-22 
ВИДАНИЙ 

Наталії Бузіян 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/3982-22 
ВИДАНИЙ 

Наталії Кучері 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/3983-22 
ВИДАНИЙ 

Ользі Гончар 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/3984-22 
ВИДАНИЙ 

Юлії Опанасенко 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/3985-22 
ВИДАНИЙ 

Наталії Погорілій 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/3986-22 
ВИДАНИЙ 

Нелі Ткаченко 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/3987-22 
ВИДАНИЙ 

Ользі Семеняченко 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/3988-22 
ВИДАНИЙ 

Юлії Петренко 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/3989-22 
ВИДАНИЙ 

Марині Петрович 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/3990-22 
ВИДАНИЙ 

Василю Скрипнику 
в тому, що він 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшов навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/3991-22 
ВИДАНИЙ 

Олені Нікитенко 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/3992-22 
ВИДАНИЙ 

Любові Білоус 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/3993-22 
ВИДАНИЙ 

Галині Яворській 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/3994-22 
ВИДАНИЙ 

Олексію Щербині 
в тому, що він 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшов навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/3995-22 
ВИДАНИЙ 

Олені Воложинській 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/3996-22 
ВИДАНИЙ 

Інні Кіпіоро 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/3997-22 
ВИДАНИЙ 

Ганні Москалюк 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/3998-22 
ВИДАНИЙ 

Тарасу Савці 
в тому, що він 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшов навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/3999-22 
ВИДАНИЙ 

Оксані Лись 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4000-22 
ВИДАНИЙ 

Світлані Шулепі 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4001-22 
ВИДАНИЙ 

Вірі Фижделюк 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4002-22 
ВИДАНИЙ 

Івану Малику 
в тому, що він 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшов навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4003-22 
ВИДАНИЙ 

Галині Шильдській 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4004-22 
ВИДАНИЙ 

Ірині Радзієвській 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4005-22 
ВИДАНИЙ 

Андрію Карпенку 
в тому, що він 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшов навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4006-22 
ВИДАНИЙ 

Майі Герасимчук 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4007-22 
ВИДАНИЙ 

Наталії Вороніній 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4008-22 
ВИДАНИЙ 

Галині Київській 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4009-22 
ВИДАНИЙ 

Ользі Борщ 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4010-22 
ВИДАНИЙ 

Олені Ейхман 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4011-22 
ВИДАНИЙ 

Тетяні Кузнєцовій 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4012-22 
ВИДАНИЙ 

Надії Могилці 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4013-22 
ВИДАНИЙ 

Любові Ткаченко 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4014-22 
ВИДАНИЙ 

Наталії Борбич 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 

 



 

 

 

 

RСС 38282994/4015-22 
ВИДАНИЙ 

Ірині Богдан 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4016-22 
ВИДАНИЙ 

Світлані Мельник 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4017-22 
ВИДАНИЙ 

Юрію Пачколіну 
в тому, що він 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшов навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4018-22 
ВИДАНИЙ 

Михайлу Кривичуну 
в тому, що він 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшов навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4019-22 
ВИДАНИЙ 

Олені Сергієнко 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4020-22 
ВИДАНИЙ 

Марії Продай 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4021-22 
ВИДАНИЙ 

Ользі Калініченко 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4022-22 
ВИДАНИЙ 

Антону Літвінову 
в тому, що він 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшов навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4023-22 
ВИДАНИЙ 

Ірині Риковій 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4024-22 
ВИДАНИЙ 

Людмилі Гаценко 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 

 



 

 

 

 

RСС 38282994/3965-22 
ВИДАНИЙ 

Наталії Лончук 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/3966-22 
ВИДАНИЙ 

Катерині Зуєвій 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/3967-22 
ВИДАНИЙ 

Галині Журавель 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/3968-22 
ВИДАНИЙ 

Тамарі Сухиній 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/3969-22 
ВИДАНИЙ 

Наталії Кузнецовій 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 



 

 

 

 

RСС 38282994/3970-22 
ВИДАНИЙ 

Антоніні Штурбі 
в тому, що вона 30 листопада – 1 грудня 2022 року пройшла навчання 

за програмою підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти  
«Ефективне управління освітнім процесом» 

 

Тривалість навчання – 16 годин 
 

Досягнуті результати навчання: 
 

- вміння планувати, організовувати та контролювати професійну/освітню діяльність 
у закладі освіти та /або власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог; 

- опанування основ менеджменту та маркетингу на ринку освітніх послуг; 
- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу. 


