
 

 

 

 

RRСС 38282994/4279-22 
підтверджує, що 

Наталія Мухаровська 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

«Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» та презентувала виступ на тему: 
«Організація роботи викладачів та керівників структурних підрозділів протягом атестаційного 

періоду засобами навчальної хмари ICIoud» 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 
 

Досягнуті результати навчання: 
-удосконалені знання щодо впровадження в освітній процес сучасних освітніх методик та 

педагогічних інновацій; 
-набуті вміння проєктування та створення цифрового контенту для підготовки фахівців у закладах 

фахової передвищої освіти; 
-удосконалені навички щодо розроблення освітньо-професійної програми та навчального плану 

підготовки здобувачів фахової передвищої освіти; 
-удосконалені навички із застосування інформаційно-комп’ютерних технологій в освітньому 

процесі у закладах фахової передвищої освіти. 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4281-22 
підтверджує, що 

Ганна Довгаль 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

«Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» та презентувала виступ на тему: 
«Використання онлайнових інструментів навчальної взаємодії у форматі дистанційного навчання в 

освітньому середовищі закладу фахової передвищої освіти» 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 
 

Досягнуті результати навчання: 
-удосконалені знання щодо впровадження в освітній процес сучасних освітніх методик та 

педагогічних інновацій; 
-набуті вміння проєктування та створення цифрового контенту для підготовки фахівців у закладах 

фахової передвищої освіти; 
-удосконалені навички щодо розроблення освітньо-професійної програми та навчального плану 

підготовки здобувачів фахової передвищої освіти; 
-удосконалені навички із застосування інформаційно-комп’ютерних технологій в освітньому 

процесі у закладах фахової передвищої освіти. 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4282-22 
підтверджує, що 

Тетяна Філатенко 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

«Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» та презентувала виступ на тему: 
«Використання онлайнових інструментів навчальної взаємодії у форматі дистанційного навчання в 

освітньому середовищі закладу фахової передвищої освіти» 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 
 

Досягнуті результати навчання: 
-удосконалені знання щодо впровадження в освітній процес сучасних освітніх методик та 

педагогічних інновацій; 
-набуті вміння проєктування та створення цифрового контенту для підготовки фахівців у закладах 

фахової передвищої освіти; 
-удосконалені навички щодо розроблення освітньо-професійної програми та навчального плану 

підготовки здобувачів фахової передвищої освіти; 
-удосконалені навички із застосування інформаційно-комп’ютерних технологій в освітньому 

процесі у закладах фахової передвищої освіти. 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4283-22 
підтверджує, що 

Ольга Баковчук 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

«Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» та презентувала виступ на тему: 
«Методичні засади щодо організації групової роботи для суб’єктів освітнього процесу в 

дистанційному форматі та ефективні шляхи її оцінювання» 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 
 

Досягнуті результати навчання: 
-удосконалені знання щодо впровадження в освітній процес сучасних освітніх методик та 

педагогічних інновацій; 
-набуті вміння проєктування та створення цифрового контенту для підготовки фахівців у закладах 

фахової передвищої освіти; 
-удосконалені навички щодо розроблення освітньо-професійної програми та навчального плану 

підготовки здобувачів фахової передвищої освіти; 
-удосконалені навички із застосування інформаційно-комп’ютерних технологій в освітньому 

процесі у закладах фахової передвищої освіти. 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4284-22 
підтверджує, що 

Володимир Павлунь 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

«Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» та презентував виступ на тему: 
«Методичні засади щодо організації групової роботи для суб’єктів освітнього процесу в 

дистанційному форматі та ефективні шляхи її оцінювання» 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 
 

Досягнуті результати навчання: 
-удосконалені знання щодо впровадження в освітній процес сучасних освітніх методик та 

педагогічних інновацій; 
-набуті вміння проєктування та створення цифрового контенту для підготовки фахівців у закладах 

фахової передвищої освіти; 
-удосконалені навички щодо розроблення освітньо-професійної програми та навчального плану 

підготовки здобувачів фахової передвищої освіти; 
-удосконалені навички із застосування інформаційно-комп’ютерних технологій в освітньому 

процесі у закладах фахової передвищої освіти. 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4285-22 
підтверджує, що 

Людмила Балдич 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

«Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» та презентувала виступ на тему: 
«Атестація педагогів закладів фахової передвищої освіти в умовах оновлення змісту освіти» 

 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 
 

Досягнуті результати навчання: 
-удосконалені знання щодо впровадження в освітній процес сучасних освітніх методик та 

педагогічних інновацій; 
-набуті вміння проєктування та створення цифрового контенту для підготовки фахівців у закладах 

фахової передвищої освіти; 
-удосконалені навички щодо розроблення освітньо-професійної програми та навчального плану 

підготовки здобувачів фахової передвищої освіти; 
-удосконалені навички із застосування інформаційно-комп’ютерних технологій в освітньому 

процесі у закладах фахової передвищої освіти. 
 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4280-22 
підтверджує, що 

Ольга Гутель 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

«Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» та презентувала виступ на тему: 
«Організація роботи викладачів та керівників структурних підрозділів протягом атестаційного 

періоду засобами навчальної хмари ICIoud» 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 
 

Досягнуті результати навчання: 
-удосконалені знання щодо впровадження в освітній процес сучасних освітніх методик та 

педагогічних інновацій; 
-набуті вміння проєктування та створення цифрового контенту для підготовки фахівців у закладах 

фахової передвищої освіти; 
-удосконалені навички щодо розроблення освітньо-професійної програми та навчального плану 

підготовки здобувачів фахової передвищої освіти; 
-удосконалені навички із застосування інформаційно-комп’ютерних технологій в освітньому 

процесі у закладах фахової передвищої освіти. 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4274-22 
підтверджує, що 

Іванна Наконечна 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

«Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» та презентувала виступ на тему: 
«Організація освітнього процесу на відділенні в умовах воєнного часу» 

 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 
 

Досягнуті результати навчання: 
-удосконалені знання щодо впровадження в освітній процес сучасних освітніх методик та 

педагогічних інновацій; 
-набуті вміння проєктування та створення цифрового контенту для підготовки фахівців у закладах 

фахової передвищої освіти; 
-удосконалені навички щодо розроблення освітньо-професійної програми та навчального плану 

підготовки здобувачів фахової передвищої освіти; 
-удосконалені навички із застосування інформаційно-комп’ютерних технологій в освітньому 

процесі у закладах фахової передвищої освіти. 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4275-22 
підтверджує, що 

Оксана Попович 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

«Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» та презентувала виступ на тему: 
«Досвід застосування "Google Workspace for Education" в організації освітнього процесу закладу 

фахової передвищої освіти» 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 
 

Досягнуті результати навчання: 
-удосконалені знання щодо впровадження в освітній процес сучасних освітніх методик та 

педагогічних інновацій; 
-набуті вміння проєктування та створення цифрового контенту для підготовки фахівців у закладах 

фахової передвищої освіти; 
-удосконалені навички щодо розроблення освітньо-професійної програми та навчального плану 

підготовки здобувачів фахової передвищої освіти; 
-удосконалені навички із застосування інформаційно-комп’ютерних технологій в освітньому 

процесі у закладах фахової передвищої освіти. 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4276-22 
підтверджує, що 

Наталія Шитикова 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

«Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» та презентувала виступ на тему: 
«Структура, методи і форми інклюзивного навчання в закладах фахової передвищої освіти» 

 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 
 

Досягнуті результати навчання: 
-удосконалені знання щодо впровадження в освітній процес сучасних освітніх методик та 

педагогічних інновацій; 
-набуті вміння проєктування та створення цифрового контенту для підготовки фахівців у закладах 

фахової передвищої освіти; 
-удосконалені навички щодо розроблення освітньо-професійної програми та навчального плану 

підготовки здобувачів фахової передвищої освіти; 
-удосконалені навички із застосування інформаційно-комп’ютерних технологій в освітньому 

процесі у закладах фахової передвищої освіти. 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4277-22 
підтверджує, що 

Світлана Ходачник 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

«Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» та презентувала виступ на тему: 
«Виконання курсового та дипломного проєктування за змішаної форми навчання» 

 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 
 

Досягнуті результати навчання: 
-удосконалені знання щодо впровадження в освітній процес сучасних освітніх методик та 

педагогічних інновацій; 
-набуті вміння проєктування та створення цифрового контенту для підготовки фахівців у закладах 

фахової передвищої освіти; 
-удосконалені навички щодо розроблення освітньо-професійної програми та навчального плану 

підготовки здобувачів фахової передвищої освіти; 
-удосконалені навички із застосування інформаційно-комп’ютерних технологій в освітньому 

процесі у закладах фахової передвищої освіти. 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4278-22 
підтверджує, що 

Оксана Стечишин 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

«Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» та презентувала виступ на тему: 
«Виконання курсового та дипломного проєктування за змішаної форми навчання» 

 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 
 

Досягнуті результати навчання: 
-удосконалені знання щодо впровадження в освітній процес сучасних освітніх методик та 

педагогічних інновацій; 
-набуті вміння проєктування та створення цифрового контенту для підготовки фахівців у закладах 

фахової передвищої освіти; 
-удосконалені навички щодо розроблення освітньо-професійної програми та навчального плану 

підготовки здобувачів фахової передвищої освіти; 
-удосконалені навички із застосування інформаційно-комп’ютерних технологій в освітньому 

процесі у закладах фахової передвищої освіти. 


