
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів  

«Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

ГРИГОР’ЄВА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА 
 

25 листопада 2021 року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів 

 «Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

ПАЛАУС ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА 
 

25 листопада 2021 року року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-2   
 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів  

«Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

КАЙДАН ВАДИМ ПЕТРОВИЧ 
 

25 листопада 2021 року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-3   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів 

 «Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

КОНСТАНКЕВИЧ ЛАРИСА ГРИГОРІВНА 
 

25 листопада 2021 року року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-4   
 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів  

«Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

ГІРКОВА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА 
 

25 листопада 2021 року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-5   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів 

 «Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

КОБЗАР ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА 
 

25 листопада 2021 року року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-6   
 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів  

«Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

КОЛЕСНИК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ 
 

25 листопада 2021 року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-7   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів 

 «Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

КОЛЕСНИК ІРИНА ВІЛЕНІВНА 
 

25 листопада 2021 року року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-8   
 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів  

«Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

ОВЧАР ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ 
 

25 листопада 2021 року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-9   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів 

 «Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

ЯЦЕНКО ЛЮДМИЛА ВІТАЛІЇВНА 
 

25 листопада 2021 року року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-10   
 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів  

«Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

ЖУРАВСЬКА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
 

25 листопада 2021 року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-11   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів 

 «Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

АЛЕКСАНДРА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 
 

25 листопада 2021 року року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-12   
 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів  

«Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

ЛУКАВСЬКА АЛЬВІНА ВОЛОДИМИРІВНА 
 

25 листопада 2021 року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-13   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів 

 «Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

ТАТАРІНЦЕВА ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА 
 

25 листопада 2021 року року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-14   
 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів  

«Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

ГРИГОРИШИНА ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА 
 

25 листопада 2021 року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-15   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів 

 «Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

КЛИМАШ РОМАН РОМАНОВИЧ 
 

25 листопада 2021 року року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-16   
 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів  

«Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

ПАРУБЕЦЬ ВІКТОР ІВАНОВИЧ 
 

25 листопада 2021 року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-17   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів 

 «Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

СТРИЖЕУС МАРИНА ВАЛЕРІЇВНА 
 

25 листопада 2021 року року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-18   
 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів  

«Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

ДРАГАН ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА 
 

25 листопада 2021 року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-19   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів 

 «Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

ОРДЕНКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА 
 

25 листопада 2021 року року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-20   
 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів  

«Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

СОЛОВЙОВА ГАЛИНА ПЕТРІВНА 
 

25 листопада 2021 року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-21   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів 

 «Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

ІСЬКІВ ІВАН ЯРОСЛАВОВИЧ 
 

25 листопада 2021 року року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-22   
 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів  

«Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

СКОРОХОД ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА 
 

25 листопада 2021 року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-23   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів 

 «Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

МЄДВЄДЄВА ВІРА ОЛЕКСІЇВНА 
 

25 листопада 2021 року року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-24   
 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів  

«Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

КРУКОВСЬКА ВІРА ОЛЕКСАНДРІВНА 
 

25 листопада 2021 року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-25   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів 

 «Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

МАЛАМАН АЛЛА ФЕЛІКСІВНА 
 

25 листопада 2021 року року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-26   
 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів  

«Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

ЯКУБОВСЬКА НІНА ЛЕОНІДІВНА 
 

25 листопада 2021 року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-27   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів 

 «Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

КРИВЧЕНКО АНАСТАСІЯ АНАТОЛІЇВНА 
 

25 листопада 2021 року року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-28   
 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів  

«Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

ЛИСЕНКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА 
 

25 листопада 2021 року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-29   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів 

 «Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

МАРЦЕНЮК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 
 

25 листопада 2021 року року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-30   
 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів  

«Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

ЛОБОВА ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА 
 

25 листопада 2021 року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-31   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів 

 «Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

ЛОБОВ ЄВГЕНІЙ СЕРГІЙОВИЧ 
 

25 листопада 2021 року року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-32   
 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів  

«Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

ПОСВЯТОВСЬКА ОЛЬГА БОГДАНІВНА 
 

25 листопада 2021 року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-33   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів 

 «Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

ГАВРИЩУК ІРИНА ВАСИЛІВНА 
 

25 листопада 2021 року року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-34   
 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів  

«Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

РАДЧЕНКО ОЛЕНА ПЕТРІВНА 
 

25 листопада 2021 року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-35   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів 

 «Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

ПРАВДІНА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА 
 

25 листопада 2021 року року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-36   
 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів  

«Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

ЯКОВЕНКО ВІРА ДМИТРІВНА 
 

25 листопада 2021 року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Наталя РОТАНЬ 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-37   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів 

 «Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

СВИРИДЕНКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА 
 

25 листопада 2021 року року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-38   
 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів  

«Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

САФОНОВ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ 
 

25 листопада 2021 року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-39   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів 

 «Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

СОЛОМКО ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА 
 

25 листопада 2021 року року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-40   
 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів  

«Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

ЗАЙЦЕВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА 
 

25 листопада 2021 року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-41  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів 

 «Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

СУШМА АНАСТАСІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 
 

25 листопада 2021 року року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-42   
 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів  

«Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

ДАНИЛОВА ВІТАЛІНА АНАТОЛІЇВНА 
 

25 листопада 2021 року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-43  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів 

 «Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

ІШТУКІН ВАЛЕРІЙ 
 

25 листопада 2021 року року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-44   
 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів  

«Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

КАРПЕНКО НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА 
 

25 листопада 2021 року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-45  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів 

 «Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

ПОМАЗУН ОКСАНА МИКОЛАЇВНА 
 

25 листопада 2021 року року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-46   
 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів  

«Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

ПРОСКУРА СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА 
 

25 листопада 2021 року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-47  
 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГОЛІВ ОБЛАСНИХ РАД ДИРЕКТОРІВ 

Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області 
 

СЕРТИФІКАТ  
учасника Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів  

«Інформатики та комп’ютерних технологій» 
тема (напрям, найменування) 

 

РАДКЕВИЧ МАР’ЯНА МИРОСЛАВІВНА 
 

25 листопада 2021 року взяв(ла) участь та виконав(ла) програму Всеукраїнського 

методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних технологій»  на базі 

Херсонського політехнічного фахового коледжу Державного університету «Одеська 

політехніка» в обсязі 0,2 кредити ЄКТС, здобув(ла)/розвинув(ла) компетентності: 

управлінську, мовленнєву, інформаційно-комунікаційну, професійну.  

 

Голова Ради                                                                                          Олександр ЯКОВЕНКО 

 
Дата видачі  25.11.2021р. 

Обліковий запис № 15-1/92-48  
 

 


