
 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4272-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4273-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4128-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4129-22 
підтверджує, що 

Ігор Крисак 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4130-22 
підтверджує, що 

Владислав Панюшкін 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4131-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4132-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4172-22 
підтверджує, що 

Руслана Гаврилюк 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4173-22 
підтверджує, що 

Лілія Ткач 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4174-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4175-22 
підтверджує, що 

Лідія  Бешун 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4176-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4177-22 
підтверджує, що 

Андрій Бабич 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4219-22 
підтверджує, що 

Галина Дибенко 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4220-22 
підтверджує, що 

Микола Черепенко 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4221-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4222-22 
підтверджує, що 

Валентин Решитько 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4223-22 
підтверджує, що 

Василь Шкоба 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4224-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4225-22 
підтверджує, що 

Любов Василенко 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4226-22 
підтверджує, що 

Олена Строна 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4227-22 
підтверджує, що 

Лариса Поштарук 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4269-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4270-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4271-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4126-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4127-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4169-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4170-22 
підтверджує, що 

Віталія Канчі 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4171-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4172-22 
підтверджує, що 

Руслана Гаврилюк 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4173-22 
підтверджує, що 

Лілія Ткач 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4175-22 
підтверджує, що 

Лідія  Бешун 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4176-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4177-22 
підтверджує, що 

Андрій Бабич 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4219-22 
підтверджує, що 

Галина Дибенко 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4220-22 
підтверджує, що 

Микола Черепенко 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4221-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4222-22 
підтверджує, що 

Валентин Решитько 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4223-22 
підтверджує, що 

Василь Шкоба 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4224-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4225-22 
підтверджує, що 

Любов Василенко 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4226-22 
підтверджує, що 

Олена Строна 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4227-22 
підтверджує, що 

Лариса Поштарук 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4269-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4270-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4271-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4272-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4273-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 
 



 

 

 

 

RСС 38282994/4090-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4091-22 
підтверджує, що 

Альона Дмитренко 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4092-22 
підтверджує, що 

Ірина Багровецька 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4093-22 
підтверджує, що 

Євгенія Лагодіч 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4094-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4095-22 
підтверджує, що 

Галина Волчкова 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4096-22 
підтверджує, що 

Юлія Сотніченко 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4097-22 
підтверджує, що 

Михайло Лазарів 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4098-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4099-22 
підтверджує, що 

Юрій Сухицький 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4100-22 
підтверджує, що 

Надія Шемчук 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4101-22 
підтверджує, що 

Олександр Подтергер 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4102-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4103-22 
підтверджує, що 

Неллі Майсак 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4104-22 
підтверджує, що 

Ігор Юзефович 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4105-22 
підтверджує, що 

Надія Шепель 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/3964-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4025-22 
підтверджує, що 

Валентина Чебукіна 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4072-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4073-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4074-22 
підтверджує, що 

Анжела  Подозьорова 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4075-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4076-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4077-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4078-22 
підтверджує, що 

Олена Дмитрюк 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4079-22 
підтверджує, що 

Вікторія Присяжна 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4080-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4081-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4082-22 
підтверджує, що 

Інна Крутских 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4083-22 
підтверджує, що 

Юлія Безгубенко 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4084-22 
підтверджує, що 

Аліна Малоок 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4085-22 
підтверджує, що 

Лілія Зайцева 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4086-22 
підтверджує, що 

Віта Гоменюк 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4087-22 
підтверджує, що 

Надія Чернюшок 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4088-22 
підтверджує, що 

Євген Ровний 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RСС 38282994/4089-22 
підтверджує, що 

Руслан Кучінік 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4262-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4263-22 
підтверджує, що 

Валентина  Крива 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4264-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4265-22 
підтверджує, що 

Любов  Островська 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4266-22 
підтверджує, що 

Леся  Рапа 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4267-22 
підтверджує, що 

Вікторія  Танчак 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4268-22 
підтверджує, що 

Галина  Габузян 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 
 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4251-22 
підтверджує, що 

Олег Казмірчук 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4252-22 
підтверджує, що 

Леся Куденчук 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4253-22 
підтверджує, що 

Лариса Орлова 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4254-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4255-22 
підтверджує, що 

Петро Пастушенко 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4256-22 
підтверджує, що 

Ліана Мусієнко 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4257-22 
підтверджує, що 

Анатолій Кундис 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4258-22 
підтверджує, що 

Віталій  Струк 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4259-22 
підтверджує, що 

Ірина  Гуненко 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4260-22 
підтверджує, що 

В'ячеслав  Кравцов 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4261-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4244-22 
підтверджує, що 

Наталя Костіна 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4245-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4246-22 
підтверджує, що 

Сергій Соскіда 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4247-22 
підтверджує, що 

Валентина Горбань 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4248-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4249-22 
підтверджує, що 

Зінаїда Пінчук 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4250-22 
підтверджує, що 

Лариса Добровольська 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4217-22 
підтверджує, що 

Степан Тимчишин 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4218-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 
 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4228-22 
підтверджує, що 

Марія Павлів 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4229-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4230-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4231-22 
підтверджує, що 

Ріта Сайфудінова 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4232-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4233-22 
підтверджує, що 

Олена Кутова 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4234-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4235-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4236-22 
підтверджує, що 

Руслана Медвецька 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4237-22 
підтверджує, що 

Олександр Вишинський 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4238-22 
підтверджує, що 

Павло Пата 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4239-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4240-22 
підтверджує, що 

Ігор Козинець 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4241-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4242-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4243-22 
підтверджує, що 

Валентина Чубенко 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4211-22 
підтверджує, що 

Василь Цьось 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4212-22 
підтверджує, що 

Альона Дикунець 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4213-22 
підтверджує, що 

Олексій Омельчук 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4214-22 
підтверджує, що 

Олена Скопова 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4215-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4216-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4192-22 
підтверджує, що 

Олександр Ткаченко 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4193-22 
підтверджує, що 

Анна Волошенюк 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4194-22 
підтверджує, що 

Любов Ільчук 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4195-22 
підтверджує, що 

Сергій Антиков 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4196-22 
підтверджує, що 

Катерина Шаповалова 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4197-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4198-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4199-22 
підтверджує, що 

Ірина Шумська 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4200-22 
підтверджує, що 

Ірина Пиріг 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4201-22 
підтверджує, що 

Марина Чередніченко 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4202-22 
підтверджує, що 

Тарас Федисів 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4203-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4204-22 
підтверджує, що 

Наталя Гриняєва 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4205-22 
підтверджує, що 

Олена Бровата 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4206-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4207-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4208-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4209-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4210-22 
підтверджує, що 

Ірина Кобельчук 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4182-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4183-22 
підтверджує, що 

Ірина Дерев‘янко 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4184-22 
підтверджує, що 

Станіслава Бєлікова 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4185-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4186-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4187-22 
підтверджує, що 

Сергій Зінченко 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4188-22 
підтверджує, що 

Галина Сліпецька 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4189-22 
підтверджує, що 

Руслан Семчук 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4190-22 
підтверджує, що 

Ярослав Загалюк 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4191-22 
підтверджує, що 

Наталя Кіщенко 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4158-22 
підтверджує, що 

Олена Ейхман 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4159-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4160-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4161-22 
підтверджує, що 

Сергій Бабушко 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4162-22 
підтверджує, що 

Анна Сокол 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4163-22 
підтверджує, що 

Наталя Рудик 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4164-22 
підтверджує, що 

Галина Погрібняк 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4165-22 
підтверджує, що 

Галина Мариніна 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4166-22 
підтверджує, що 

Наталя Присяч 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4167-22 
підтверджує, що 

Вікторія Шмат 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4168-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 
 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4178-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4179-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4180-22 
підтверджує, що 

Руслан Якимовський 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4181-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4152-22 
підтверджує, що 

Лариса Крулько 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4153-22 
підтверджує, що 

Ірина Щербина 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4154-22 
підтверджує, що 

Надія Шекмар 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4155-22 
підтверджує, що 

Марія Кітнюх 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4156-22 
підтверджує, що 

Юлiя Придатченко 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4157-22 
підтверджує, що 

Віра Чайка 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4133-22 
підтверджує, що 

Сергій Ситник 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4134-22 
підтверджує, що 

Юлія Кісєєва 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4135-22 
підтверджує, що 

Алла Герасименко 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4136-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4137-22 
підтверджує, що 

Надія Пархоменко 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4138-22 
підтверджує, що 

Алла Коник 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4139-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4140-22 
підтверджує, що 

Наталя Кобзар 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4141-22 
підтверджує, що 

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

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4142-22 
підтверджує, що 

Лариса Павлючик 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4143-22 
підтверджує, що 

Олена Біленко 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4144-22 
підтверджує, що 

Артем Науменко 
5-6 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4145-22 
підтверджує, що 

Наталя Петрова 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4146-22 
підтверджує, що 

Маріанна Гуленко 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4147-22 
підтверджує, що 

Галина Сербин 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4148-22 
підтверджує, що 

Альона Нікітенко 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4149-22 
підтверджує, що 

Ірина Дудар 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4150-22 
підтверджує, що 

Катерина Трофименко 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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 38282994/4151-22 
підтверджує, що 

Вікторія Маркова 
5-6 грудня 2022 року пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації 

 завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти 

 «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» 
 

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. 
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