
 

ОБЛІК  СВІДОЦТВ 

про надання платних наукових послуг за листопад 

Порядко

вий 

номер 

Прізвище, ім’я та по 

батькові особи, якій 

видано свідоцтво 

Номер та серія 

документа 

 

Дата видачі Вид платної послуги, наказ 

1.  Архіпова Марія 

Дмитрівна  

№1110/38-11   02.11.2020 Всеукраїнського науково-методичного онлайн-

семінару «Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства» 31 

жовтня 2020 р  №86/38-04 

2.  Буря Антоніна 

Василівна  

№1111/38-11   02.11.2020 Всеукраїнського науково-методичного онлайн-

семінару «Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства» 31 

жовтня 2020 р №86/38-04 

3.  Врубель Ганна 

Федорівна  

№1112/38-11   02.11.2020 Всеукраїнського науково-методичного онлайн-

семінару «Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства» 31 

жовтня 2020 р №86/38-04 

4.  Гайдаржи Ганна 

Володимирівна  

№1113/38-11   02.11.2020 Всеукраїнського науково-методичного онлайн-

семінару «Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства» 31 

жовтня 2020 р №86/38-04 

5.  Галицька Ніна 

Олександрівна  

№1114/38-11   02.11.2020 Всеукраїнського науково-методичного онлайн-

семінару «Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства» 31 



жовтня 2020 р №86/38-04 

6.  Євпак Анастасія 

Сергіївна  

№1115/38-11   02.11.2020 Всеукраїнського науково-методичного онлайн-

семінару «Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства» 31 

жовтня 2020 р №86/38-04 

7.  Мітєва Аріна 

Миколаївна  

№1116/38-11   02.11.2020 Всеукраїнського науково-методичного онлайн-

семінару «Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства» 31 

жовтня 2020 р №86/38-04 

8.  Горецька Антоніна 

Анатоліївна  

№1117/38-11   02.11.2020 Всеукраїнського науково-методичного онлайн-

семінару «Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства» 31 

жовтня 2020 р №86/38-04 

9.  Колотуша Юлія 

Вікторівна  

№1118/38-11   02.11.2020 Всеукраїнського науково-методичного онлайн-

семінару «Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства» 31 

жовтня 2020 р №86/38-04 

10.  Нікуліна Катерина 

Сергіївна  

№1119/38-11   02.11.2020 Всеукраїнського науково-методичного онлайн-

семінару «Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства» 31 

жовтня 2020 р №86/38-04 

11.  Найдьонова Нонна 

Вікторівна  

№1120/38-11   02.11.2020 Всеукраїнського науково-методичного онлайн-

семінару «Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства» 31 

жовтня 2020 р №86/38-04 

12.  Павлюченко Оксана 

Володимирівна  

№1121/38-11   02.11.2020 Всеукраїнського науково-методичного онлайн-

семінару «Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства» 31 

жовтня 2020 р №86/38-04 

13.  Юракова Тетяна 

Анатоліївна  

№1122/38-11   02.11.2020 Всеукраїнського науково-методичного онлайн-

семінару «Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства» 31 

жовтня 2020 р №86/38-04 



14.  Міщенко Світлана 

Павлівна  

№1123/38-11   02.11.2020 Всеукраїнського науково-методичного онлайн-

семінару «Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства» 31 

жовтня 2020 р №86/38-04 

15.  Савлук Ірина 

Віталіївна  

№1124/38-11   02.11.2020 Всеукраїнського науково-методичного онлайн-

семінару «Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства» 31 

жовтня 2020 р №86/38-04 

16.  Харченко Юлія 

Тлеубеківна  

№1125/38-11   02.11.2020 Всеукраїнського науково-методичного онлайн-

семінару «Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства» 31 

жовтня 2020 р №86/38-04 

17.  Багрій Тетяна 

Єфремівна  

№1126/38-11   02.11.2020 Всеукраїнського науково-методичного онлайн-

семінару «Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства» 31 

жовтня 2020 р №86/38-04 

18.  Мережева Лариса 

Федорівна  

№1127/38-11   02.11.2020 Всеукраїнського науково-методичного онлайн-

семінару «Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства» 31 

жовтня 2020 р №86/38-04 

19.  Колоніна Людмила 

Геннадіївна  

№1128/38-11   02.11.2020 Всеукраїнського науково-методичного онлайн-

семінару «Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства» 31 

жовтня 2020 р №86/38-04 

20.  Федоров Микола 

Пантелійович  

№1129/38-11   02.11.2020 Всеукраїнського науково-методичного онлайн-

семінару «Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства» 31 

жовтня 2020 р №86/38-04 

21.  Акімова Наталія 

Олександрівна  

№1133/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 



22.  Антонюк Олеся 

Володимирівна  

№1134/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

23.  Бощенко Марина 

Валентинівна  

№1135/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

24.  Буєва Наталя 

Іванівна 

№1136/38-11  05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

25.  Вівтанік Наталя 

Сергіївна 

№1137/38-11 05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

26.  Добровольська 

Лариса Пантеліївна  

№1146/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

27.  Донець Наталя 

Анатоліївна  

№1147/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

28.  Євтушенко Ольга 

Анатоліївна  

№1148/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

29.  Жукова Юлія 

Василівна  

№1149/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

30.  Жулій Тетяна 

Вікторівна  

№1150/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

31.  Зачепіло Кристіна 

Миколаївна  

№1151/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

32.  Зуйченко Наталія 

Володимирівна  

№1152/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 



33.  Іванова Тетяна  

Олексіївна 

№1153/38-11  05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

34.  Канарова Ольга 

Вікторівна  

№1154/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

35.  Киця Алеся Сергіївна  №1155/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

36.  Клименко Юлія 

Михайлівна  

№1156/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

37.  Концур Ірина 

Олександрівна  

№1157/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

38.  Коротка Тетяна 

Федорівна  

№1158/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

39.  Костюк Надія 

Валеріївна  

№1159/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

40.  Кудрявцева Олена 

Юріївна  

№1160/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

41.  Кузьменко Катерина 

Вікторівна  

№1161/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

42.  Лелеко Людмила 

Володимирівна  

№1162/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

43.  Марінова Юлія 

Юріївна  

№1163/38-11  05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

44.  Найдиш Таміла №1164/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 



Володимирівна  

45.  Нікіренкова 

Анастасія Юріївна  

№1165/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

46.  Огороднік Тетяна 

Юріївна  

№1166/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

47.  Павленко Яна 

Володимирівна  

№1167/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

48.  Парнюк Наталя 

Володимирівна  

№1168/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

49.  Пенчук Валентина 

Миколаївна  

№1169/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

50.  Рачкінда Олена 

Анатоліївна  

№1170/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

51.  Рибальченко Ніна  

Павлівна  

№1171/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

52.  Рябець Таміла 

Павлівна  

№1172/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

53.  Савіна Людмила 

Віталіївна  

№1173/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

54.  Сидор Тетяна 

Анатоліївна  

№1174/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

55.  Тарасова Тетяна 

Олексіївна  

№1175/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 



56.  Терьошина Оксана 

Анатоліївна  

№1176/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

57.  Унєніна Альбіна 

Кучкаровна  

№1177/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

58.  Франческо Діана 

В’ячеславівна   

№1178/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

59.  Хмарська Катерина 

Олександрівна  

№1179/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

60.  Чепеленко Наталія 

Сергіївна  

№1180/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

61.  Черномазова 

Світлана Миколаївна  

№1181/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

62.  Чорна Світлана 

Миколаївна  

№1182/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

63.  Шевченко Ольга 

Миколаївна  

№1183/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 

64.  Школьна Валентина 

Володимирівна  

№1184/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

65.  Щелкунова Олена 

Миколаївна  

№1185/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

66.  Безух Віта Сергіївна №1186/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

67.  Калугіна Альона №1187/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 



Ігорівна  карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

68.  Годолванець Марія 

Василівна  

№1188/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

69.  Ситник Олена 

Володимирівна  

№1189/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

70.  Протас Марина 

Валеріївна  

№1190/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

71.  Семивол Олена 

Володимирівна  

№1191/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

72.  Шевченко Ольга 

Юріївна  

№1192/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

73.  Омельяненко Ольга 

Анатоліївна  

№1193/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

74.  Кожан Анастасія 

Іванівна  

№1194/38-11   05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

75.  Сафронова Карина 

Дмитрівна  

№1195/38-11  05.11.2020 Науково-практичний семінар “Психолого-медичний 

супровід батьків дітей дошкільного віку в період 

карантину на COVID-19” 05.11.2020 №97/38-04 

76.  Гапонова Тетяна 

Іванівна   

№1129/38-11   05.11.2020 Проведення науково-методичного консультування 

для вчителів хімії та природознавства 05.10.-5.11. 

 

77.  Іщенко Аніта 

Володимирівна   

 №1130/38-11 05.11.2020 Проведення науково-методичного консультування 

для вчителів хімії та природознавства 05.10.—5.11. 

78.  Мандрик Наталія 

Юріївна  

№1131/38-11   05.11.2020 Проведення науково-методичного консультування 

для вчителів хімії та природознавства 05.10.—5.11. 



79.  Юрів Ірина 

Мирославівна   

№1132/38-11   05.11.2020 Проведення науково-методичного консультування 

для вчителів хімії та природознавства05.10 5.11 

80.  Берегова Діана 

Анатоліївна   

№1133/38-11   05.11.2020 Науково-методичний семінар «Сучасні методологічні 

підходи у вивченні історії»24-25 жовтня 20  №69/38-04 

81.  Волик Валерій 

Володимирович  

№1134/38-11   05.11.2020 Науково-методичний семінар «Сучасні методологічні 

підходи у вивченні історії»24-25 жовтня 20  №69/38-04 

82.  Волобуєв Микита 

Ігорович  

№1135/38-11   05.11.2020 Науково-методичний семінар «Сучасні методологічні 

підходи у вивченні історії»24-25 жовтня 20  №69/38-04 

83.  Дребет Анастасія 

Валеріївна  

№1136/38-11   05.11.2020 Науково-методичний семінар «Сучасні методологічні 

підходи у вивченні історії»24-25 жовтня 20  №69/38-04 

84.  Кармишова Надія 

Миколаївна  

№1137/38-11   05.11.2020 Науково-методичний семінар «Сучасні методологічні 

підходи у вивченні історії»24-25 жовтня 20  №69/38-04 

85.  Круть Юлія 

Анатоліївна  

№1138/38-11   05.11.2020 Науково-методичний семінар «Сучасні методологічні 

підходи у вивченні історії»24-25 жовтня 20  №69/38-04 

86.  Куба Олена Ігорівна  №1139/38-11   05.11.2020 Науково-методичний семінар «Сучасні методологічні 

підходи у вивченні історії»24-25 жовтня 20 №69/38-04 

87.  Марченко Ніна 

Василівна  

№1140/38-11   05.11.2020 Науково-методичний семінар «Сучасні методологічні 

підходи у вивченні історії»24-25 жовтня 20 №69/38-04 

88.  Омельченко Наталя 

Василівна  

№1141/38-11   05.11.2020 Науково-методичний семінар «Сучасні методологічні 

підходи у вивченні історії»24-25 жовтня 20 №69/38-04 

89.  Падалко Анастасія 

Євгенівна  

№1142/38-11   05.11.2020 Науково-методичний семінар «Сучасні методологічні 

підходи у вивченні історії»24-25 жовтня 20 №69/38-04 

90.  Пасічник Тетяна 

Дмитрівна  

№1143/38-11   05.11.2020 Науково-методичний семінар «Сучасні методологічні 

підходи у вивченні історії»24-25 жовтня 20 №69/38-04 



91.  Солодченко Оксана 

Сергіївна  

№1144/38-11   05.11.2020 Науково-методичний семінар «Сучасні методологічні 

підходи у вивченні історії»24-25 жовтня 20 №69/38-04 

92.  Тернова Лілія 

Русланівна  

№1145/38-11   05.11.2020 Науково-методичний семінар «Сучасні методологічні 

підходи у вивченні історії»24-25 жовтня 20 №69/38-04 

93.  Уханова Інна 

Романівна  

№1146/38-11   05.11.2020 Науково-методичний семінар «Сучасні методологічні 

підходи у вивченні історії»24-25 жовтня 20 №69/38-04 

94.  Фролова Олена 

Вікторівна  

№1147/38-11   05.11.2020 Науково-методичний семінар «Сучасні методологічні 

підходи у вивченні історії»24-25 жовтня 20 №69/38-04 

95.  Фукс Світлана 

Олександрівна  

№1148/38-11   05.11.2020 Науково-методичний семінар «Сучасні методологічні 

підходи у вивченні історії»24-25 жовтня 20 №69/38-04 

96.  Ширяєвський Олексі

й Володимирович  

№1149/38-11   05.11.2020 Науково-методичний семінар «Сучасні методологічні 

підходи у вивченні історії»24-25 жовтня 20  №69/38-04 

97.  Тарасенко Максим 

Віталійович  

№1150/38-11   07.11.2020 Науковий тренінг зі STEAM-технологій з 17 жовтня 

по 07 листопада 2020 № 80/38-04 

98.  Костенко Павло 

Тарасович  

№1151/38-11   07.11.2020 Науковий тренінг зі STEAM-технологій з 17 жовтня 

по 07 листопада 2020 № 80/38-04 

99.  Шандиба Нікіта 

Сергійович  

№1152/38-11   07.11.2020 Науковий тренінг зі STEAM-технологій з 17 жовтня 

по 07 листопада 2020 № 80/38-04 

100.  Раковський Назар 

Андрійович  

№1153/38-11   07.11.2020 Науковий тренінг зі STEAM-технологій з 17 жовтня 

по 07 листопада 2020 № 80/38-04 

101.  Харченко Денис 

Вячеславович  

№1154/38-11   07.11.2020 Науковий тренінг зі STEAM-технологій з 17 жовтня 

по 07 листопада 2020 № 80/38-04 

102.  Мельнік Владислав №1155/38-11   07.11.2020 Науковий тренінг зі STEAM-технологій з 17 жовтня 

по 07 листопада 2020 № 80/38-04 



Олександрович  

103.  Лисенко Микола 

Олександрович  

№1156/38-11   07.11.2020 Науковий тренінг зі STEAM-технологій з 17 жовтня 

по 07 листопада 2020 № 80/38-04 

104.  Щербина Тимофій 

Іванович  

№1157/38-11   07.11.2020 Науковий тренінг зі STEAM-технологій з 17 жовтня 

по 07 листопада 2020 № 80/38-04 

105.  Муха Микита 

Олександрович  

№1158/38-11   07.11.2020 Науковий тренінг зі STEAM-технологій з 17 жовтня 

по 07 листопада 2020 № 80/38-04 

106.  Іванов Назар 

Олександрович  

№1159/38-11   07.11.2020 Науковий тренінг зі STEAM-технологій з 17 жовтня 

по 07 листопада 2020 № 80/38-04 

107.  Онищенко Валентина 

Валеріївна  

№1160/38-11   09.11.2020 Науковий тренінг«Трансформація сучасного 

освітньо-наукового простору»06.11 -08.11.2020р 

№100/38-04 

108.  Саєнко Юлія 

Вячеславівна  

№1161/38-11   09.11.2020 Науковий тренінг«Трансформація сучасного 

освітньо-наукового простору»06.11 -08.11.2020 р 

№100/38-04 

109.  Горбонос Ольга 

В’ячеславівна  

№1162/38-11   09.11.2020 Науковий тренінг«Трансформація сучасного 

освітньо-наукового простору»06.11 -08.11.2020 р 

№100/38-04 

110.  Черкашина Олена 

Миколаївна  

№1163/38-11   09.11.2020 Науковий тренінг«Трансформація сучасного 

освітньо-наукового простору»06.11 -08.11.2020 р 

№100/38-04 

111.  Сейкора Тетяна 

Сергіївна  

№1164/38-11   09.11.2020 Науковий тренінг«Трансформація сучасного 

освітньо-наукового простору»06.11 -08.11.2020 р 

№100/38-04 

112.  Демидова Ольга 

Михайлівна  

№1165/38-11   09.11.2020 Науковий тренінг«Трансформація сучасного 

освітньо-наукового простору»06.11 -08.11.2020 р 

№100/38-04 

113.  Коровіна Марія 

Андріївна  

№1166/38-11   09.11.2020 Науковий тренінг«Трансформація сучасного 

освітньо-наукового простору»06.11 -08.11.2020 р 

№100/38-04 



114.  Крижановська 

Наталія Вікторівна  

№1167/38-11   09.11.2020 Науковий тренінг«Трансформація сучасного 

освітньо-наукового простору»06.11 -08.11.2020 р 

№100/38-04 

115.  Артеменко Якову 

Олександровичу  

№1168/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

116.  Блажко Вікторії 

Юріївні  

№1169/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

117.  Бойко Єлизаветі 

Анатоліївні  

№1170/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

118.  Бодюлу Олексію 

Дмитровичу  

№1171/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

119.  Єлісєєвій Ірині 

Олексіївні  

№1172/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

120.  Жалко Діні 

Дмитрівні  

№1173/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

121.  Заніну Олегу 

Миколайовичу  

№1174/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

122.  Зуєвій Анастасії 

Романівні  

№1175/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

123.  Ілляшенко Ірині 

Борисівні  

№1176/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

124.  Кожаєвій Аліні 

Сергіївні  

№1177/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 



125.  Коляскіній Марії 

Павлівні  

№1178/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

126.  Коровіній Олені 

Сергіївні  

№1179/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

127.  Кравченко Олені 

Олександрівні  

№1180/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

128.  Крамаренко Євгенії 

Олексіївні  

№1181/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

129.  Крутінь Анастасії 

Андріївні  

№1182/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

130.  Лисенко Ірині 

Дмитрівні  

№1183/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

131.  Локотковій Ірині 

Володимирівні  

№1184/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

132.  Локоткову Сергію 

Володимировичу  

№1185/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

133.  Матвійчук Тетяні 

Ігорівні 

№1186/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

134.  Міщенковій Ірині 

Дмитрівні  

№1187/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

135.  Міщенкову Миколаю 

Миколайовичу  

№1188/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 



136.  Овдієнку Анатолію 

Миколайовичу  

№1189/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

137.  Осиповій Ангеліні 

Сергіївні  

№1190/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

138.  Пачевій Анжелікі 

Валеріївні  

№1191/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

139.  Пачеву Олегу 

Миколайовичу  

№1192/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

140.  Пергат Вікторії 

Василівні  

№1193/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

141.  Полякову 

Олександру 

Сергійовичу  

№1194/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

142.  Пересаді Карині 

Григорівні  

№1195/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

143.  Покусі Інні 

Миколаївні  

№1196/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

144.  Радченко Ользі 

Сергіївні  

№1197/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

145.  Руднєвій Ірині 

Юріївні  

№1198/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

146.  Савченко Ользі 

Володимирівні  

№1199/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 



147.  Серверієвій Назіфе 

Курсаїтівні  

№1200/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

148.  Скворцовій Ілоні 

Миколаївні  

№1201/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

149.  Скворцовій Катерині 

Сергіївні  

№1202/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

150.  Соболю Андрію 

Анатолійовичу  

№1203/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

151.  Соколовій Аліні 

Юріївні  

№1204/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

152.  Тарасовій Олені 

Валентинівні  

№1205/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

153.  Угаровій Юлії 

Геннадіївні  

№1206/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

154.  Філоненко Анні 

Олександрівні  

№1207/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

155.  Філоновець Наталії 

Олегівні  

№1208/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

156.  Фурман Наталі 

Степанівні  

№1209/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

157.  Циплакову Віктору 

Олеговичу  

№1210/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 



158.  Чижиковій 

Ангеліні Миколаївні  

№1211/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

159.  Шпонька Галині 

Євгенівні  

№1212/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

160.  Щербіні Ірині 

Вадимівні  

№1213/38-11   09.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Використання 

медіаконтенту на уроках англійської мови»  

09.11.2020р №105/38-04 

161.  Артеменко Якову 

Олександровичу  

№1214/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

162.  Блажко Вікторії 

Юріївні  

№1215/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

163.  Бойко Єлизаветі 

Анатоліївні  

№1216/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

164.  Бодюлу Олексію 

Дмитровичу  

№1217/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

165.  Єлісєєвій Ірині 

Олексіївні  

№1218/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

166.  Жалко Діні 

Дмитрівні  

№1219/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

167.  Заніну Олегу 

Миколайовичу  

№1220/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

168.  Зуєвій Анастасії 

Романівні  

№1221/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 



169.  Ілляшенко Ірині 

Борисівні  

№1222/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

170.  Кожаєвій Аліні 

Сергіївні  

№1223/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

171.  Коляскіній Марії 

Павлівні  

№1224/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

172.  Коровіній Олені 

Сергіївні  

№1225/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

173.  Кравченко Олені 

Олександрівні  

№1226/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

174.  Крамаренко Євгенії 

Олексіївні  

№1227/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

175.  Крутінь Анастасії 

Андріївні  

№1228/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

176.  Лисенко Ірині 

Дмитрівні  

№1229/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

177.  Локотковій Ірині 

Володимирівні№  

№1230/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

178.  Локоткову Сергію 

Володимировичу  

№1231/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

179.  Матвійчук Тетяні 

Ігорівні  

№1232/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 



180.  Міщенковій Ірині 

Дмитрівні  

№1233/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

181.  Міщенкову Миколаю 

Миколайовичу  

№1234/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

182.  Овдієнку Анатолію 

Миколайовичу  

№1235/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

183.  Осиповій Ангеліні 

Сергіївні  

№1236/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

184.  Пачевій Анжелікі 

Валеріївні  

№1237/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

185.  Пачеву Олегу 

Миколайовичу  

№1238/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

186.  Пергат Вікторії 

Василівні  

№1239/38-11  11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

187.  Полякову 

Олександру 

Сергійовичу  

№1240/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

188.  Пересаді Карині 

Григорівні 

№1241/38-11 11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

189.  Покусі Інні 

Миколаївні  

№1242/38-11  

від  

11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

190.  Руднєвій Ірині 

Юріївні  

№1244/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 



191.  Савченко Ользі 

Володимирівні  

№1245/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

192.  Серверієвій Назіфе 

Курсаїтівні  

№1246/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

193.  Скворцовій Ілоні 

Миколаївні  

№1247/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

194.  Скворцовій Катерині 

Сергіївні  

№1248/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

195.  Соболю Андрію 

Анатолійовичу  

№1249/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

196.  Соколовій Аліні 

Юріївні  

№1250/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

197.  Тарасовій Олені 

Валентинівні  

№1251/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

198.  Угаровій Юлії 

Геннадіївні  

№1252/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

199.  Філоненко Анні 

Олександрівні  

№1253/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

200.  Філоновець Наталії 

Олегівні  

№1254/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

201.  Фурман Наталі 

Степанівні  

№1255/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 



202.  Циплакову Віктору 

Олеговичу  

№1256/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

203.  Чижиковій 

Ангеліні Миколаївні  

№1257/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

204.  Шпонька Галині 

Євгенівні  

№1258/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

205.  Щербіні Ірині 

Вадимівні  

№1259/38-11   11.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Навчання 

англійської мови здобувачів з особливими освітніми 

потребами»11.11.2020р № 107/38-04 

206.  Чмир-Протасова 

Ганна Олегівна  

№1300/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар 

«Теорія і практика змішаного навчання здобувачів і 

викладачів мистецьких спеціальностей: технологія 

роботи в системі Moodle» 07.-08.11.2020 р 

207.  Сопін Олексій 

Іванович.  

№1301/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар 

«Теорія і практика змішаного навчання здобувачів і 

викладачів мистецьких спеціальностей: технологія 

роботи в системі Moodle» 07. -08.11.2020 р 

208.  Підварко Тетяна 

Олексіївна  

№1302/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар 

«Теорія і практика змішаного навчання здобувачів і 

викладачів мистецьких спеціальностей: технологія 

роботи в системі Moodle» 07. -08.11.2020 р 

209.  Стотика Ірина 

Георгіївна  

№1303/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар 

«Теорія і практика змішаного навчання здобувачів і 

викладачів мистецьких спеціальностей: технологія 

роботи в системі Moodle» 07. -08.11.2020 р 

210.  Василенко Людмила 

Михайлівна  

№1304/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар 

«Теорія і практика змішаного навчання здобувачів і 

викладачів мистецьких спеціальностей: технологія 

роботи в системі Moodle» 07. -08.11.2020 р 

211.  Брежнєва Світлана №1305/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар 

«Теорія і практика змішаного навчання здобувачів і 



Бористівна  викладачів мистецьких спеціальностей: технологія 

роботи в системі Moodle»07. -08.11 

212.  Переверзєва Олена 

Валентинівна  

№1306/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар 

«Теорія і практика змішаного навчання здобувачів і 

викладачів мистецьких спеціальностей: технологія 

роботи в системі Moodle» 07. -08.11.2020 р 

213.  Федоров Микола 

Пантелійович  

№1307/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар 

«Теорія і практика змішаного навчання здобувачів і 

викладачів мистецьких спеціальностей: технологія 

роботи в системі Moodle» 07. -08.11.2020 р 

214.  Багрій Тетяна 

Єфремівна  

№1308/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар 

«Теорія і практика змішаного навчання здобувачів і 

викладачів мистецьких спеціальностей: технологія 

роботи в системі Moodle» 07. -08.11.2020 р 

215.  Мержева Лариса 

Федорівна  

№1309/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар 

«Теорія і практика змішаного навчання здобувачів і 

викладачів мистецьких спеціальностей: технологія 

роботи в системі Moodle» 07. -08.11.2020 р 

216.  Савлук Ірина 

Віталівна  

№1310/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар 

«Теорія і практика змішаного навчання здобувачів і 

викладачів мистецьких спеціальностей: технологія 

роботи в системі Moodle» 07. -08.11.2020 р 

217.  Міщенко Світлана 

Павлівна  

№1311/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар 

«Теорія і практика змішаного навчання здобувачів і 

викладачів мистецьких спеціальностей: технологія 

роботи в системі Moodle» 07. -08.11.2020 р 

218.  Мітєва Аріна 

Миколаївна  

№1312/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар 

«Теорія і практика змішаного навчання здобувачів і 

викладачів мистецьких спеціальностей: технологія 

роботи в системі Moodle» 07. -08.11.2020 р 

219.  Харченко Юлія 

Тлеубеківна  

№1313/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар 

«Теорія і практика змішаного навчання здобувачів і 

викладачів мистецьких спеціальностей: технологія 

роботи в системі Moodle» 07. -08.11.2020 р 



220.  Червонська Лілія 

Миколаївна  

№1314/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар 

«Теорія і практика змішаного навчання здобувачів і 

викладачів мистецьких спеціальностей: технологія 

роботи в системі Moodle» 07. -08.11.2020 р 

221.  Саленко Віктор 

Валентинович  

№1315/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар 

«Теорія і практика змішаного навчання здобувачів і 

викладачів мистецьких спеціальностей: технологія 

роботи в системі Moodle» 07. -08.11.2020 р 

222.  Кулага Тетяна 

Олександрівна  

№1316/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар 

«Теорія і практика змішаного навчання здобувачів і 

викладачів мистецьких спеціальностей: технологія 

роботи в системі Moodle» 07. -08.11.2020 р 

223.  Федотова 

Олександра Ігорівна  

№1317/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар 

«Теорія і практика змішаного навчання здобувачів і 

викладачів мистецьких спеціальностей: технологія 

роботи в системі Moodle» 07. -08.11.2020 р 

224.  Буря Антоніна 

Василівна  

№1318/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар 

«Теорія і практика змішаного навчання здобувачів і 

викладачів мистецьких спеціальностей: технологія 

роботи в системі Moodle» 07. -08.11.2020 р 

225.  Кулівець Людмила 

Леонідівна  

№1319/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар 

«Теорія і практика змішаного навчання здобувачів і 

викладачів мистецьких спеціальностей: технологія 

роботи в системі Moodle» 07. -08.11.2020 р 

226.  Багас Юлія Петрівна  №1320/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар 

«Теорія і практика змішаного навчання здобувачів і 

викладачів мистецьких спеціальностей: технологія 

роботи в системі Moodle» 07. -08.11.2020 р 

227.  Кікавський Ігор 

Миколайович  

№1321/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар 

«Теорія і практика змішаного навчання здобувачів і 

викладачів мистецьких спеціальностей: технологія 

роботи в системі Moodle» 07. -08.11.2020 р 

228.  Каплюк Альона №1322/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар 

«Теорія і практика змішаного навчання здобувачів і 



Сергіївна  викладачів мистецьких спеціальностей: технологія 

роботи в системі Moodle» 07. -08.11.2020 р 

229.  Середня Яна 

Сергіївна  

№1323/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар 

«Теорія і практика змішаного навчання здобувачів і 

викладачів мистецьких спеціальностей: технологія 

роботи в системі Moodle» 07. -08.11.2020 р 

230.  Вакало Аліна 

Валеріївна  

№1324/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар 

«Теорія і практика змішаного навчання здобувачів і 

викладачів мистецьких спеціальностей: технологія 

роботи в системі Moodle» 07. -08.11.2020 р 

231.  Шеховцова Людмила 

Олексіївна  

№1325/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар 

«Теорія і практика змішаного навчання здобувачів і 

викладачів мистецьких спеціальностей: технологія 

роботи в системі Moodle» 07. -08.11.2020 р 

232.  Філіппова Оксана 

Геннадіївна  

№1326/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар 

«Теорія і практика змішаного навчання здобувачів і 

викладачів мистецьких спеціальностей: технологія 

роботи в системі Moodle» 07. -08.11.2020 р 

233.  Бузовська Лариса 

Миколаївна  

№1327/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар 

«Теорія і практика змішаного навчання здобувачів і 

викладачів мистецькихспеціальностей: технологія 

роботи в системі Moodle» 07. -08.11.2020 р 

234.  Дяченко Дар’я 

Андріївна  

№1328/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар 

«Теорія і практика змішаного навчання здобувачів і 

викладачів мистецьких спеціальностей: технологія 

роботи в системі Moodle» 07. -08.11.2020 р 

235.  Ванькевич Микола 

Михайлович  

№1330/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар 

«Теорія і практика змішаного навчання здобувачів і 

викладачів мистецьких спеціальностей: технологія 

роботи в системі Moodle» 07. -08.11.2020 р 

236.  Нікуліна Катерина 

Сергіївна  

№1331/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар 

«Теорія і практика змішаного навчання здобувачів і 

викладачів мистецьких спеціальностей: технологія 

роботи в системі Moodle» 07. -08.11.2020 р 



237.  Білоножко Людмила 

Сергіївна  

№1371/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11 2020 р. 

238.  Бондарь Анастасія 

Сергіївна  

№1372/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  

239.  Веклич Вікторія 

Василівна  

№1373/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  

240.  Веселкова Наталія 

Миколаївна  

№1374/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  

241.  Вітер Валерія 

Ігорівна  

№1375/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  

242.  Гайдаш Анастасія 

Володимирівна  

№1376/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11 2 

243.  Голікова Інна 

Миколаївна  

№1377/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  

244.  Д’ячкова Ольга 

Вікторівна  

№1378/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  

245.  Данилова Поліна 

Вікторівна  

№1379/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  

246.  Іванова Світлана 

Леонідівна  

№1380/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  

247.  Іващенко Тетяна 

Володимирівна  

№1381/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11 2 

248.  Качанова Анастасія №1382/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  



Олександрівна  

249.  Кедріна Тетяна 

Валеріївна  

№1383/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  

250.  Кондратович Альона 

Миколаївна  

№1384/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  

251.  Корнієнко Вікторія 

Олегівна  

№1385/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  

252.  Кубрак Анна 

Андріївна  

№1386/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  

253.  Кузнєцова Ольга 

Павлівна  

№1387/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  

254.  Кунцевська Ірина 

Олександрівна  

№1388/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  

255.  Лисенко Віолета 

Петрівна  

№1389/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  

256.  Лузан Ольга Юріївна  №1390/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  

257.  Мостівенко Юлія 

Олександрівна  

№1391/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  

258.  Надєєва Вікторія 

Ігорівна  

№1392/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  

259.  Нежура Аліса 

Юріївна  

№1393/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  

260.  Омельчук Галина №1394/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 



Григорівна  практики в Новій українській школі» 7-8.11  

261.  Письменна Тетяна 

Петрівна  

№1395/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  

262.  Полянська Людмила 

Михайлівна  

№1396/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  

263.  Рекуненко Альона 

Вікторівна 

№1397/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  

264.  Романовська 

Анастасія Вікторівна  

№1398/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  

265.  Романчук Наталія 

Володимирівна  

№1399/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  

266.  Скибинецька Євгенія 

Валеріївна  

№1400/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  

267.  Сотникова Марія 

Іванівна  

№1401/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  

268.  Степаненко Надія 

Валеріївна  

№1402/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  

269.  Толмачова Яна 

Анатоліївна  

№1403/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  

270.  Тонєва Анна 

Петрівна  

№1404/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  

271.  Фісік Оксана 

Едуардівна  

№1405/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  



272.  Чепурко Наталя 

Олександрівна  

№1406/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  

273.  Шилова Яна 

Олександрівна  

№1407/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  

274.  Юрченко Тетяна 

Павлівна  

№1408/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  

275.  Яременко Аліна 

Андріївна  

№1409/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  

276.  Авєрочкіна Вікторія 

Олександрівна  

№1410/38-11   11.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 7-8.11  

277.  Абдиллаєва 

Людмила Григорівна   

№1411/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

278.  Аблятіфова Наталя 

Олександрівна  

№1412/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

279.  Андрієнко Наталія 

Олександрівна  

№1413/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

280.  Аніна Наталя 

Сергіївна  

№1414/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

281.  Балуєва Катерина 

Олександрівна  

№1415/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

282.  Бойко Єлизавета 

Анатоліївна  

№141638-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

283.  Бондар Наталія №1417/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 



Миколаївна  у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

284.  Галас Светлана 

Валерьевна  

№1418/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

285.  Горбанець Сніжана 

Валентинівна  

№1419/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

286.  Горлова Тетяна 

Миколаївна  

№1420/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

287.  Данько Тетяна 

Василівна  

№1421/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

288.  Демчик Дар'я 

Іванівна  

№1422/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

289.  Дешко Ольга 

Іванівна  

№1423/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

290.  Доброжан Катерина 

Віталіївна  

№1424/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

291.  Долодарова Ірина 

Миколаївна  

№1425/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

292.  Дороховська Марина 

Федорівна  

№1426/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

293.  Єлізарова Зоя 

іванівна№ 

№1427/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

294.  Єлісєєва-Пастушенко №1428/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 



Любов Миколаївна  10.11.2020 

295.  Журавльова Світлана 

Сергіївна  

№1429/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

296.  Іщук Олена Олегівна  №1430/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

297.  Кирилюк Таїсія 

Анатоліївна  

№1431/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

298.  Кірсанова Марина 

Іванівна  

№1432/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

299.  Клименко Любов 

Михайлівна  

№1433/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

300.  Ковальова Людмила 

Михайлівна  

№1434/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

301.  Кондакова Любов 

Генадіївна  

№1435/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

302.  Кравченко Олена 

Олександрівна  

№1436/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

303.  Кулєшов Сергій 

Олександрович  

№1437/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

304.  Лаврись Ірина 

Андріївна  

№1438/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 



305.  Лебедь Інна 

Василівна  

№1439/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

306.  Лемещенко-Лагода 

Вікторія 

Володимирівна  

№1440/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

307.  Литвиненко Тетяна 

Володимирівна  

№1441/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

308.  Ліннік Алла 

Сергіївна  

№1442/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

309.  Ляшенко Сергiй 

Сергійович  

№1443/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

310.  Магдалінова Тетяна 

Вячеславівна  

№1444/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

311.  Марунін Павло 

Володимирович  

№1445/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

312.  Науменко Аліна 

Анатоліївна 

№1446/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

313.  Пшенична Інна 

Анатоліївна  

№1447/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

314.  Радченко Наталя 

Володимирівна  

№1448/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

315.  Ратко Марина №1449/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 



Валеріївна     10.11.2020 

316.  Рутковська Алена 

Михайловна  

№1450/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

317.  Скориця Дар’я 

Віталіївна  

№1451/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

318.  Соболь Андрій 

Анатолійович  

№1452/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

319.  Сопільняк Ольга 

Петрівна  

№1453/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

320.  Стрельбицька Інна 

Семенівна  

№1454/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

321.  Супрун Олена 

Миколаївна  

№1455/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

322.  Татаринова  Ольга 

Олександрівна  

№1456/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

323.  Троц Яна Олегівна  №1457/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

324.  Трухляєва Катерина 

Вадимівна  

№1458/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

325.  Федосюк Валентина 

Сергіївна  

№1459/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

326.  Федотова Марина №1460/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 



Олександрівна  10.11.2020 

327.  Філоновець Наталія 

Олегівна  

№1461/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

328.  Фокша Інна 

Сергіївна  

№1462/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

329.  ХалєєваАльона 

Олегівна  

№1463/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

330.  Черкашина Алла 

Валеріївна  

№1464/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

331.  Чуйко Вікторія 

Василівна  

№1465/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

332.  Шестак Анастасія 

Анатоліївна  

№1466/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

333.  Шиманович Ірина 

Вікторівна  

№1467/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

334.  Щербак Тетяна 

Володимирівна  

№1468/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

335.  Щербина Вікторія 

Олександрівна  

№1469/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

336.  Яценко Наталія 

Миколаївна  

№1470/38-11   11.11.2020 Науково-практичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури» 

10.11.2020 

337.  Абдиллаєва №1471/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 



Людмила Григорівна   мови»  11.11.2020 

338.  Аблятіфова Наталя 

Олександрівна  

№1472/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови»  11.11.2020 

339.  Бєляєва Світлана 

Миколаївна  

№1473/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови»  11.11.2020 

340.  Бойко Єлизавета 

Анатоліївна  

№1474/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови»  11.11.2020 

341.  Бондар Наталія 

Миколаївна  

№1475/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови»  11.11.2020 

342.  Бочарська Ольга 

Миколаївна  

№1476/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови»  11.11.2020 

343.  Браташ Вікторія 

Вікторівна  

№1477/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови»  11.11.2020 

344.  Галас Светлана 

Валерьевна  

№1478/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови»  11.11.2020 

345.  Горбанець Сніжана 

Валентинівна  

№1479/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови»  11.11.2020 

346.  Горлова Тетяна 

Миколаївна  

№1480/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови»  11.11.2020 

347.  Данько Тетяна 

Василівна  

№1481/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови»  11.11.2020 

348.  Долодарова Ірина №1482/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 



Миколаївна  мови»  11.11.2020 

349.  Єлізарова Зоя 

іванівна  

№1483/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови»  11.11.2020 

350.  Іщук Олена Олегівна  №1484/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови»  11.11.2020 

351.  Кирилюк Таїсія 

Анатоліївна  

№1485/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови»  11.11.2020 

352.  Клименко Любов 

Михайлівна  

№1486/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови»  11.11.2020 

353.  Ковальова Людмила 

Михайлівна  

№1487/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови»  11.11.2020 

354.  Лемещенко-Лагода 

Вікторія 

Володимирівна  

№1488/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови»  11.11.2020 

355.  Литвиненко Тетяна 

Володимирівна  

№1489/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови»  11.11.2020 

356.  Ліннік Алла 

Сергіївна  

№1490/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови»  11.11.2020 

357.  Рубльова Веронiка 

Павлiвна  

№1491/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови»  11.11.2020 

358.  Рутковська Алена 

Михайловна  

№1492/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови»  11.11.2020 



359.  Скориця Дар’я 

Віталіївна  

№1493/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови»  11.11.2020 

360.  Супрун Олена 

Миколаївна  

№1494/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови»  11.11.2020 

361.  Федотова Марина 

Олександрівна  

№1495/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови»  11.11.2020 

362.  Філоновець Наталія 

Олегівна  

№1496/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови»  11.11.2020 

363.  Чайка Ірина 

Віталіївна  

№1497/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови»  11.11.2020 

364.  Черкашина Алла 

Валеріївна  

№1498/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови»  11.11.2020 

365.  Щербина Вікторія 

Олександрівна  

№1499/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови»  11.11.2020 

366.  Яценко Наталія 

Миколаївна  

№1500/38-11   11.11.2020 Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови»  11.11.2020 

367.  Данилко Діана 

Олександрівна  

№1332/38-11   11.11.2020 Науковий семінар «Методичні особливості навчання 

англійської мови в умовах дистанційного навчання» 

09.11.-11.11.2020 р  №119/38-04 

368.  Бучакчийська 

Анастасія Олегівна 

№1333/38-11   11.11.2020 Науковий семінар «Методичні особливості навчання 

англійської мови в умовах дистанційного навчання» 

09.11.-11.11.2020 р №119/38-04 

369.  Ручка Анастасія 

Юріївна  

№1334/38-11   11.11.2020 Науковий семінар «Методичні особливості навчання 

англійської мови в умовах дистанційного навчання» 

09.11.-11.11.2020 р №119/38-04 



370.  Лубік Анастасія 

Ярославівна  

№1335/38-11   11.11.2020 Науковий семінар«Методичні особливості навчання 

англійської мови в умовах дистанційного навчання» 

09.11.-11.11.2020 р №119/38-04 

371.  Петряник Анастасія 

Сергіївна  

№1336/38-11   11.11.2020 Науковий семінар«Методичні особливості навчання 

англійської мови в умовах дистанційного навчання» 

09.11.-11.11.2020 р №119/38-04 

372.  Ільницька Олена 

Вікторівна  

№1337/38-11   11.11.2020 Науковий семінар «Методичні особливості навчання 

англійської мови в умовах дистанційного навчання» 

09.11.-11.11.2020 р №119/38-04 

373.  Ігнатова Аліна 

Миколаївна  

№1338/38-11   11.11.2020 Науковий семінар «Методичні особливості навчання 

англійської мови в умовах дистанційного навчання» 

09.11.-11.11.2020 р №119/38-04 

374.  Марінова Ольга 

Євгенівна  

№1339/38-11   11.11.2020 Науковий семінар «Методичні особливості навчання 

англійської мови в умовах дистанційного навчання» 

09.11.-11.11.2020 р №119/38-04 

375.  Кочкурова Ксенія 

Володимирівна  

№1340/38-11   11.11.2020 Науковий семінар «Методичні особливості навчання 

англійської мови в умовах дистанційного навчання» 

09.11.-11.11.2020 р №119/38-04 

376.  Утюк Анастасія 

Анатоліївна  

№1341/38-11   11.11.2020 Науковий семінар «Методичні особливості навчання 

англійської мови в умовах дистанційного навчання» 

09.11.-11.11.2020 р №119/38-04 

377.  Лук’янова Олена 

Сергіївна  

№1342/38-11   11.11.2020 Науковий семінар «Методичні особливості навчання 

англійської мови в умовах дистанційного навчання» 

09.11.-11.11.2020 р №119/38-04 

378.  Антонова Юлія 

Мирославівна  

№1343/38-11   11.11.2020 Науковий семінар «Методичні особливості навчання 

англійської мови в умовах дистанційного навчання» 

09.11.-11.11.2020 р №119/38-04 

379.  Пересада Каріна 

Григорівна  

№1344/38-11   11.11.2020 Науковий семінар« Методичні особливості навчання 

англійської мови в умовах дистанційного навчання» 

09.11.-11.11.2020 р №119/38-04 

380.  Шишман Оксана 

Вікторівна  

№1345/38-11   11.11.2020 Науковий семінар «Методичні особливості навчання 

англійської мови в умовах дистанційного навчання» 

09.11.-11.11.2020 р №119/38-04 



381.  Рєзанова Марія 

Іванівна  

№1346/38-11   11.11.2020 Науковий семінар «Методичні особливості навчання 

англійської мови в умовах дистанційного навчання» 

09.11.-11.11.2020 р №119/38-04 

382.  Чебанова Аліна 

Олександрівна  

№1347/38-11   11.11.2020 Науковий семінар «Методичні особливості навчання 

англійської мови в умовах дистанційного навчання» 

09.11.-11.11.2020 р №119/38-04 

383.  Черемісінова Юлія 

Леонідівна  

№1348/38-11   11.11.2020 Науковий семінар «Методичні особливості навчання 

англійської мови в умовах дистанційного навчання» 

09.11.-11.11.2020 р №119/38-04 

384.  Величко Наталя 

Сергіївна  

№1349/38-11   11.11.2020 Науковий семінар «Методичні особливості навчання 

англійської мови в умовах дистанційного навчання» 

09.11.-11.11.2020 р №119/38-04 

385.  Товт Анжела 

Олександрівна  

№1350/38-11   11.11.2020 Науковий семінар «Методичні особливості навчання 

англійської мови в умовах дистанційного навчання» 

09.11.-11.11.2020 р №119/38-04 

386.  Ісайкіна Анастасія 

Вікторівна  

№1351/38-11   11.11.2020 Науковий семінар «Методичні особливості навчання 

англійської мови в умовах дистанційного навчання» 

09.11.-11.11.2020 р №119/38-04 

387.  Проценко Ганна 

Олександрівна  

№1280/38-11   11.11.2020 Науковий онлайн-тренінг 

«Педагогічні та методичні аспекти професійної 

компетентності сучасного вчителя фізичної 

культури»  з 23 жовтня по25 жовтня 2020 р № 91/38-04 

388.  Махонько Катерина 

Валеріївна  

№1281/38-11   11.11.2020 Науковий онлайн-тренінг 

«Педагогічні та методичні аспекти професійної 

компетентності сучасного вчителя фізичної 

культури»  з 23 жовтня по25 жовтня 2020 р № 91/38-04 

389.  Соболь Наталя 

Альвівна  

№1282/38-11   11.11.2020 Науковий онлайн-тренінг 

«Педагогічні та методичні аспекти професійної 

компетентності сучасного вчителя фізичної 

культури»  з 23 жовтня по25 жовтня 2020 р. № 91/38-04 

390.  Хрульова Світлана 

Василіївна  

№1283/38-11   11.11.2020 Науковий онлайн-тренінг 

«Педагогічні та методичні аспекти професійної 

компетентності сучасного вчителя фізичної 

культури»  з 23 жовтня по25 жовтня 2020 р № 91/38-04 



391.  Ємельянцев Андрій 

Сергійович  

№1284/38-11   11.11.2020 Науковий онлайн-тренінг 

«Педагогічні та методичні аспекти професійної 

компетентності сучасного вчителя фізичної 

культури»  з 23 жовтня по25 жовтня 2020 р № 91/38-04 

392.  Добровольський Ігор 

Анатолійович  

№1285/38-11   11.11.2020 Науковий онлайн-тренінг 

«Педагогічні та методичні аспекти професійної 

компетентності сучасного вчителя фізичної 

культури»  з 23 жовтня по25 жовтня 2020 р № 91/38-04 

393.  Чалий Михайло 

Володимирович  

№1286/38-11   11.11.2020 Науковий онлайн-тренінг 

«Педагогічні та методичні аспекти професійної 

компетентності сучасного вчителя фізичної 

культури»  з 23 жовтня по25 жовтня 2020 р № 91/38-04 

394.  Кирієнко Олександр 

Геннадійович  

№1287/38-11   11.11.2020 Науковий онлайн-тренінг 

«Педагогічні та методичні аспекти професійної 

компетентності сучасного вчителя фізичної 

культури»  з 23 жовтня по25 жовтня 2020 р.№ 91/38-04  

395.  Варава Лада 

Володимирівна  

№1288/38-11   11.11.2020 Науковий онлайн-тренінг 

«Педагогічні та методичні аспекти професійної 

компетентності сучасного вчителя фізичної 

культури»  з 23 жовтня по25 жовтня 2020 р № 91/38-04 

396.  Голованов Масим 

Вікторович  

№1289/38-11   11.11.2020 Науковий онлайн-тренінг 

«Педагогічні та методичні аспекти професійної 

компетентності сучасного вчителя фізичної 

культури»  з 23 жовтня по25 жовтня 2020 р № 91/38-04 

397.  Понятих Даниіл 

Ігорович  

№1290/38-11   11.11.2020 Науковий онлайн-тренінг 

«Педагогічні та методичні аспекти професійної 

компетентності сучасного вчителя фізичної 

культури»  з 23 жовтня по25 жовтня 2020 р № 91/38-04 

398.  Маринова Людмила 

Олександрівна  

№1291/38-11   11.11.2020 Науковий онлайн-тренінг 

«Педагогічні та методичні аспекти професійної 

компетентності сучасного вчителя фізичної 

культури»  з 23 жовтня по25 жовтня 2020 р № 91/38-04 

399.  Подзолков Євгеній  №1292/38-11   11.11.2020 Науковий онлайн-тренінг 

«Педагогічні та методичні аспекти професійної 



Володимирович  компетентності сучасного вчителя фізичної 

культури»  з 23 жовтня по25 жовтня 2020 р № 91/38-04 

400.  Богодист Олексій 

Генадійович  

№1293/38-11   11.11.2020 Науковий онлайн-тренінг 

«Педагогічні та методичні аспекти професійної 

компетентності сучасного вчителя фізичної 

культури»  з 23 жовтня по25 жовтня 2020 р № 91/38-04 

401.  Купаєв Віктор 

Віталійович  

№1294/38-11   11.11.2020 Науковий онлайн-тренінг 

«Педагогічні та методичні аспекти професійної 

компетентності сучасного вчителя фізичної 

культури»  з 23 жовтня по25 жовтня 2020 р № 91/38-04 

402.  Філіпов Роман 

Валерійович  

№1295/38-11   11.11.2020 Науковий онлайн-тренінг 

«Педагогічні та методичні аспекти професійної 

компетентності сучасного вчителя фізичної 

культури»  з 23 жовтня по25 жовтня 2020 р № 91/38-04 

403.  Сиващенко Вадим 

Анатолійович  

№1296/38-11   11.11.2020 Науковий онлайн-тренінг 

«Педагогічні та методичні аспекти професійної 

компетентності сучасного вчителя фізичної 

культури»  з 23 жовтня по25 жовтня 2020 р № 91/38-04 

404.  Мещерякова 

Анастасія Сергіївна  

№1297/38-11   11.11.2020 Науковий онлайн-тренінг 

«Педагогічні та методичні аспекти професійної 

компетентності сучасного вчителя фізичної 

культури»  з 23 жовтня по25 жовтня 2020 р № 91/38-04 

405.  Дубовік Світлана 

Петрівна  

№1298/38-11   11.11.2020 Науковий онлайн-тренінг 

«Педагогічні та методичні аспекти професійної 

компетентності сучасного вчителя фізичної 

культури»  з 23 жовтня по25 жовтня 2020 р № 91/38-04 

406.  Кравченко Ірина 

Петрівна  

№1299/38-11   11.11.2020 Науковий онлайн-тренінг 

«Педагогічні та методичні аспекти професійної 

компетентності сучасного вчителя фізичної 

культури»  з 23 жовтня по25 жовтня 2020 р № 91/38-04 

407.  Войтенко Роман 

Вікторович  

№1260/38-11   11.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 8.11.2020 р. №99/38-04 



408.  Гришко Олександра 

Іванівна  

№1261/38-11   11.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 8.11.2020 р. №99/38-04 

409.  Касумова Ольга 

Дмитрівна  

№1262/38-11   11.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 8.11.2020 р. №99/38-04 

410.  Костенко Ольга 

Володимирівна  

№1263/38-11   11.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 8.11.2020 р. №99/38-04 

411.  Малахова Ангеліна 

Валеріївна    

№1264/38-11   11.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 8.11.2020 р. №99/38-04 

412.  Міщенко Світлана 

Павлівна  

№1265/38-11   11.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 8.11.2020 р. №99/38-04 

413.  Павліченко Анна 

Анатоліївна  

№1266/38-11   11.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 8.11.2020 р. №99/38-04 

414.  Саленко Віктор 

Валентинович  

№1267/38-11   11.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 8.11.2020 р. №99/38-04 

415.  Скрипніков Геннадій 

Вікторович  

№1268/38-11   11.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 8.11.2020 р. №99/38-04 

416.  Соловйова Людмила №1269/38-11   11.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 



Валеріївна  мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 8.11.2020 р. №99/38-04 

417.  Сопін Олексій 

Іванович  

№1270/38-11   11.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 8.11.2020 р. №99/38-04 

418.  Сопіна  Ярослава 

Вікторівна  

№1271/38-11   11.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 8.11.2020 р. №99/38-04 

419.  Стотика Ірина 

Георгіївна  

№1272/38-11   11.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 8.11.2020 р. №99/38-04 

420.  Стотика Олександр 

Вікторович  

№1273/38-11   11.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 8.11.2020 р. №99/38-04 

421.  Охотницька Наталія 

Петрівна  

№1274/38-11   11.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 8.11.2020 р. №99/38-04 

422.  Тришина Наталія 

Василівна  

№1275/38-11   11.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 8.11.2020 р. №99/38-04 

423.  Чорна Наталія 

Вікторівна  

№1276/38-11   11.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 8.11.2020 р. №99/38-04 

424.  Шейко Дмитро 

Олександрович  

№1277/38-11   11.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 8.11.2020 р.№99/38-04 



425.  Шаталюк Валерія 

Ростиславівна  

№1278/38-11   11.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 8.11.2020 р. №99/38-04 

426.  Юракова Тетяна 

Анатоліївна  

№1279/38-11   11.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 8.11.2020 р. №99/38-04 

427.  Шпот Ніна 

Володимирівна 

№1352/38-11   11.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 7-8.11.20 р №109/38-04 

428.  Марущак Ірина 

Євгенівна  

№1353/38-11   11.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 7-8.11.20 №109/38-04 

429.  Чум Дарія Іванівна  №1354/38-11   11.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 7-8.11.20 р№109/38-04 

430.  Неофіта Марія 

Миронівна  

№1355/38-11   11.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 7-8.11.20р №109/38-04 

431.  Шпот Василь 

Михайлович  

№1356/38-11   11.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 7-8.11.20р №109/38-04 

432.  Сіка Лілія Миронівна  №1357/38-11   11.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 7-8.11.20р№109/38-04 

433.  Бурлікова Анастасія 

Костянтинівна  

№1358/38-11   11.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 7-8.11.20р №109/38-04 

434.  Єременко Олена 

Петрівна  

№1359/38-11   11.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 7-8.11.20 р №109/38-04 

435.  Ізмайлова Сусана №1360/38-11   11.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-



Екремівна  сценічного танцю біля станка» 7-8.11.20 р№109/38-04 

436.  Павлюк Ірина 

Анатоліївна  

№1361/38-11   11.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 7-8.11.20 р №109/38-04 

437.  Лящ Юлія 

Олександрівна  

№1362/38-11   11.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 7-8.11.20 р №109/38-04 

438.  Острянська Вікторія 

Сергіївна  

№1363/38-11   11.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 7-8.11.20р№109/38-04 

439.  Руднєва Оксана 

Олеговна  

№1364/38-11   11.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 7-8.11.20р№109/38-04 

440.  Без'язична Світлана 

Михайлівна  

№1365/38-11   11.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 7-8.11.20 р№109/38-04 

441.  Попова Ярина 

Юріївна  

№1366/38-11   11.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 7-8.11.20 р№109/38-04 

442.  Зборовській 

Олександр 

Сергійович  

№1367/38-11   11.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 7-8.11.20р №109/38-04 

443.  Дячук Тамара 

Миколаївна 

№1368/38-11  

від 11.11 

11.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 7-8.11.20 р№109/38-04 

444.  Романова Ірина №1369/38-11   11.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 7-8.11.20р№109/38-04 

445.  Чубир Ірина 

Андріївна  

№1370/38-11   11.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 7-8.11.20 р№109/38-04 

446.  Орловська Ганна №1576/38-11  14.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Сучасні 



Іванівна  від  наукові підходи до проблем орфографії української 

мови» 14.11 2020 р  №124/38-04 

447.  Базенюк Альона 

Василівна  

№1577/38-11   14.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Сучасні 

наукові підходи до проблем орфографії української 

мови» 14.11 2020 р  №124/38-04 

448.  Бублієнко Яна 

Андріївна  

№1578/38-11   14.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Сучасні 

наукові підходи до проблем орфографії української 

мови» 14.11 2020 р №124/38-04 

449.  Вільчинська Тетяна 

Вікторівна  

№1579/38-11   14.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Сучасні 

наукові підходи до проблем орфографії української 

мови» 14.11 2020 р №124/38-04 

450.  Дудник Катерина 

Олегівна  

№1580/38-11   14.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Сучасні 

наукові підходи до проблем орфографії української 

мови» 14.11 2020 р №124/38-04 

451.  Дуйловська Ірина 

Миколаївна  

№1581/38-11   14.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Сучасні 

наукові підходи до проблем орфографії української 

мови» 14.11 2020 р №124/38-04 

452.  Жукова Анастасія 

Віталіївна  

№1582/38-11   14.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Сучасні 

наукові підходи до проблем орфографії української 

мови» 14.11 2020 р №124/38-04 

453.  Коваленко Анастасія 

Сергіївна  

№1583/38-11   14.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Сучасні 

наукові підходи до проблем орфографії української 

мови» 14.11 2020 р №124/38-04 

454.  Курицина Анна 

Миколаївна  

№1584/38-11   14.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Сучасні 

наукові підходи до проблем орфографії української 

мови» 14.11 2020 р №124/38-04 

455.  Курочкін Олег 

Тимофійович  

№1585/38-11   14.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Сучасні 

наукові підходи до проблем орфографії української 

мови» 14.11 2020 р №124/38-04 

456.  Німетулаєва Ленара 

Ілімдарівна  

№1586/38-11   14.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Сучасні 

наукові підходи до проблем орфографії української 

мови» 14.11 2020 р №124/38-04 

457.  Полухін Олександр №1587/38-11   14.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Сучасні 



Андрійович  наукові підходи до проблем орфографії української 

мови» 14.11 2020 р №124/38-04 

458.  Скрябіна Даря 

Андріївна  

№1588/38-11   14.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Сучасні 

наукові підходи до проблем орфографії української 

мови» 14.11 2020 р №124/38-04 

459.  Суховій Лідія 

Анатоліївна  

№1589/38-11   14.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Сучасні 

наукові підходи до проблем орфографії української 

мови» 14.11 2020 р №124/38-04 

460.  Сьоміна Катерина 

Анатоліївна  

№1590/38-11   14.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Сучасні 

наукові підходи до проблем орфографії української 

мови» 14.11 2020 р №124/38-04 

461.  Федюніна Олена 

Ігорівна  

№1591/38-11   14.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Сучасні 

наукові підходи до проблем орфографії української 

мови» 14.11 2020 р №124/38-04 

462.  Цимбар Дарія 

Андріївна  

№1592/38-11   14.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Сучасні 

наукові підходи до проблем орфографії української 

мови» 14.11 2020 р №124/38-04 

463.  Ченчик Олена 

Андріївна  

№1593/38-11   14.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Сучасні 

наукові підходи до проблем орфографії української 

мови» 14.11 2020 р 

464.  Анциферова Карина 

Дмитрівна  

№1594/38-11   14.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Сучасні 

наукові підходи до проблем орфографії української 

мови» 14.11 2020 р №124/38-04 

465.  Куриш Анна 

Володимирівна  

№1595/38-11   14.11.2020 Науково-практичний онлайн-семінар «Сучасні 

наукові підходи до проблем орфографії української 

мови» 14.11 2020 р 

466.  Лемещенко-Лагода 

Вікторія 

Володимирівна  

№1501/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

467.  Абдиллаєва 

Людмила Григорівна   

№1502/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020  №122/38-04 



468.  Аблятіфова Наталя 

Олександрівна  

№1503/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

469.  Андрієнко Наталія 

Олександрівна  

№1504/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

470.  Аніна Наталя 

Сергіївна  

№1505/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

471.  Антонова Юлiя 

Олександрiвна  

№1506/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

472.  Балуєва Катерина 

Олександрівна  

№1507/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

473.  Бойко Єлизавета 

Анатоліївна  

№1508/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

474.  Бондар Наталія 

Миколаївна  

№1509/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

475.  Бочарська Ольга 

Миколаївна  

№1510/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

476.  Браташ Вікторія 

Вікторівна  

№1511/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

477.  Галас Светлана 

Валерьевна  

№1512/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

478.  Горбанець Сніжана 

Валентинівна  

№1513/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 



479.  Горлова Тетяна 

Миколаївна  

№1514/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

480.  Данько Тетяна 

Василівна 

№1515/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

481.  Демчик Дар'я 

Іванівна  

№1516/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

482.  Дешко Ольга 

Іванівна  

№1517/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

483.  Доброжан Катерина 

Віталіївна  

№1518/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

484.  Долодарова Ірина 

Миколаївна  

№1519/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

485.  Дороховська Марина 

Федорівна  

№1520/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

486.  Єлізарова Зоя 

іванівна  

№1521/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

487.  Єлісєєва-Пастушенко 

Любов Миколаївна  

№1522/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

488.  Зайчиков Анна 

Станиславовна  

№1523/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

489.  Занін Олег 

Миколайович  

№1524/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 



490.  Івасів Ольга 

Василівна  

№1525/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

491.  Іщук Олена Олегівна  №1526/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

492.  Калашник Юлія 

Сергіївна  

№1527/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

493.  Кирилюк Таїсія 

Анатоліївна  

№1528/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

494.  Кірсанова Марина 

Іванівна  

№1529/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

495.  Клименко Любов 

Михайлівна  

№1530/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

496.  Ковальова Людмила 

Михайлівна  

№1531/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

497.  Кондакова Любов 

Генадіївна  

№1532/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

498.  Кравченко Олена 

Олександрівна  

№1533/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

499.  Кулєшов Сергій 

Олександрович  

№1534/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

500.  Лаврись Ірина 

Андріївна  

№1535/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 



501.  Лебедь Інна 

Василівна  

№1536/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

502.  Литвиненко Тетяна 

Володимирівна  

№1537/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

503.  Ліннік Алла 

Сергіївна  

№1538/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

504.  Лісова Світлана 

Іванівна  

№1539/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

505.  Лут Марія 

Миколаївна  

№1540/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

506.  Ляшенко Сергiй 

Сергійович  

№1541/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

507.  Магдалінова Тетяна 

Вячеславівна  

№1542/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

508.  Марунін Павло 

Володимирович  

№1543/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

509.  Махтий Екатерина 

Васильевна  

№1544/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

510.  Науменко Аліна 

Анатоліївна  

№1545/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

511.  Пшенична Інна 

Анатоліївна  

№1546/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 



512.  Радченко Наталя 

Володимирівна  

№1547/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

513.  Ратко Марина 

Валеріївна  

№1548/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

514.  Рубльова Веронiка 

Павлiвна  

№1549/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

515.  Рутковська Алена 

Михайловна  

№1550/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

516.  Скориця Дар’я 

Віталіївна  

№1551/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

517.  Соболь Андрій 

Анатолійович  

№1552/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

518.  Сопільняк Ольга 

Петрівна  

№1553/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

519.  Стрельбицька Інна 

Семенівна  

№1554/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

520.  Супрун Олена 

Миколаївна  

№1555/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

521.  Татаринова  Ольга 

Олександрівна  

№1556/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

522.  Троц Яна Олегівна  №1557/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 



523.  Трухляєва Катерина 

Вадимівна  

№1558/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

524.  Федосюк Валентина 

Сергіївна  

№1559/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

525.  Федотова Марина 

Олександрівна  

№1560/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

526.  Філоновець Наталія 

Олегівна  

№1561/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

527.  Фокша Інна 

Сергіївна  

№1562/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

528.  ХалєєваАльона 

Олегівна  

№1563/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

529.  Цисюк Тетяна 

Сергіїана  

№1564/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

530.  Чайка Ірина 

Віталіївна  

№1565/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

531.  Черкашина Алла 

Валеріївна  

№1566/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

532.  Чуйко Вікторія 

Василівна  

№1567/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

533.  Шабанова 

ТетянаСергіївна  

№1568/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 



534.  Шатохіна Наталія 

Миколаївна  

№1569/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

535.  Шепель Світлана 

Анатоліївна  

№1570/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

536.  Шестак Анастасія 

Анатоліївна  

№1571/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

537.  Шиманович Ірина 

Вікторівна  

№1572/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

538.  Щербак Тетяна 

Володимирівна  

№1573/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

539.  Щербина Вікторія 

Олександрівна  

№1574/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

540.  Яценко Наталія 

Миколаївна  

№1575/38-11   14.11.2020 Науково-методичний семінар «Діалог культур у 

теорії міжкультурної комунікації та практиці 

викладання іноземних мов  14.11.2020 №122/38-04 

541.  Файтельсон Вероніка 

Олегівна   

№1705/38-11   15.11.2020 Науково-методичний семінар «Теорія і практика 

змішаного навчання здобувачів і викладачів 

мистецьких спеціальностей: технологія роботи в 

системі Moodle» 14-15.11.2020 р 

542.  Сопіна Ярослава 

Вікторівна  

№1706/38-11   15.11.2020 Науково-методичний семінар «Теорія і практика 

змішаного навчання здобувачів і викладачів 

мистецьких спеціальностей: технологія роботи в 

системі Moodle» 14-15.11.2020 р № 108/38-04 

543.  Стотика Олександр 

Вікторович  

№1707/38-11   15.11.2020 Науково-методичний семінар «Теорія і практика 

змішаного навчання здобувачів і викладачів 

мистецьких спеціальностей: технологія роботи в 

системі Moodle» 14-15.11.2020 р № 108/38-04 



544.  Черняк Євгенія 

Борисівна  

№1708/38-11   15.11.2020 Науково-методичний семінар «Теорія і практика 

змішаного навчання здобувачів і викладачів 

мистецьких спеціальностей: технологія роботи в 

системі Moodle» 14-15.11.2020 р № 108/38-04 

545.  Білецька Марина 

Валентинівна  

№1709/38-11   15.11.2020 Науково-методичний семінар «Теорія і практика 

змішаного навчання здобувачів і викладачів 

мистецьких спеціальностей: технологія роботи в 

системі Moodle» 14-15.11.2020 р № 108/38-04 

546.  Власенко Елеонора 

Анатоліївна  

№1710/38-11   15.11.2020 Науково-методичний семінар «Теорія і практика 

змішаного навчання здобувачів і викладачів 

мистецьких спеціальностей: технологія роботи в 

системі Moodle» 14-15.11.2020 р № 108/38-04 

547.  Антоненко 

Олександр 

Миколайович  

№1711/38-11   15.11.2020 Науково-методичний семінар «Теорія і практика 

змішаного навчання здобувачів і викладачів 

мистецьких спеціальностей: технологія роботи в 

системі Moodle» 14-15.11.2020 р № 108/38-04 

548.  Врубель Ганна 

Федорівна  

№1712/38-11   15.11.2020 Науково-методичний семінар «Теорія і практика 

змішаного навчання здобувачів і викладачів 

мистецьких спеціальностей: технологія роботи в 

системі Moodle» 14-15.11.2020 р № 108/38-04 

549.  Панченко Галина 

Павлівна  

№1713/38-11   15.11.2020 Науково-методичний семінар «Теорія і практика 

змішаного навчання здобувачів і викладачів 

мистецьких спеціальностей: технологія роботи в 

системі Moodle» 14-15.11.2020 р № 108/38-04 

550.  Ускова Альона 

Леонідівна  

№1714/38-11   15.11.2020 Науково-методичний семінар «Теорія і практика 

змішаного навчання здобувачів і викладачів 

мистецьких спеціальностей: технологія роботи в 

системі Moodle» 14-15.11.2020 р № 108/38-04 

551.  Івченко Діана 

Олександрівна  

№1715/38-11   15.11.2020 Науково-методичний семінар «Теорія і практика 

змішаного навчання здобувачів і викладачів 

мистецьких спеціальностей: технологія роботи в 

системі Moodle» 14-15.11.2020 р № 108/38-04 

552.  Щебельська Олена №1716/38-11   15.11.2020 Науково-методичний семінар «Теорія і практика 

змішаного навчання здобувачів і викладачів 



Анатоліївна  мистецьких спеціальностей: технологія роботи в 

системі Moodle» 14-15.11.2020 р № 108/38-04 

553.  Опімах Юлія 

Юріївна  

№1717/38-11   15.11.2020 Науково-методичний семінар «Теорія і практика 

змішаного навчання здобувачів і викладачів 

мистецьких спеціальностей: технологія роботи в 

системі Moodle» 14-15.11.2020 р № 108/38-04 

554.  Котенко Едуард 

Владиславович  

№1718/38-11   15.11.2020 Науково-методичний семінар «Теорія і практика 

змішаного навчання здобувачів і викладачів 

мистецьких спеціальностей: технологія роботи в 

системі Moodle» 14-15.11.2020 р № 108/38-04 

555.  Бурсан Юлія 

Олександрівна  

№1719/38-11   15.11.2020 Науково-методичний семінар «Теорія і практика 

змішаного навчання здобувачів і викладачів 

мистецьких спеціальностей: технологія роботи в 

системі Moodle» 14-15.11.2020 р № 108/38-04 

556.  Сучков Ігор 

Валерійович  

№1720/38-11   15.11.2020 Науково-методичний семінар «Теорія і практика 

змішаного навчання здобувачів і викладачів 

мистецьких спеціальностей: технологія роботи в 

системі Moodle» 14-15.11.2020 р № 108/38-04 

557.  Пешеходько 

Анастасія 

Олександрівна  

№1721/38-11   15.11.2020 Науково-методичний семінар «Теорія і практика 

змішаного навчання здобувачів і викладачів 

мистецьких спеціальностей: технологія роботи в 

системі Moodle» 14-15.11.2020 р № 108/38-04 

558.  Павліченко Анна 

Анатоліївна  

№1722/38-11   15.11.2020 Науково-методичний семінар «Теорія і практика 

змішаного навчання здобувачів і викладачів 

мистецьких спеціальностей: технологія роботи в 

системі Moodle» 14-15.11.2020 р № 108/38-04 

559.  Чорна Наталія 

Вікторівна  

№1723/38-11   15.11.2020 Науково-методичний семінар «Теорія і практика 

змішаного навчання здобувачів і викладачів 

мистецьких спеціальностей: технологія роботи в 

системі Moodle» 14-15.11.2020 р № 108/38-04 

560.  Філіппова Оксана 

Геннадіївна  

№1724/38-11   15.11.2020 Науково-методичний семінар «Теорія і практика 

змішаного навчання здобувачів і викладачів 

мистецьких спеціальностей: технологія роботи в 

системі Moodle» 14-15.11.2020 р № 108/38-04 



561.  Фасоль Данило 

Антонович  

№1725/38-11   15.11.2020 Науково-методичний семінар «Теорія і практика 

змішаного навчання здобувачів і викладачів 

мистецьких спеціальностей: технологія роботи в 

системі Moodle» 14-15.11.2020 р № 108/38-04 

562.  Сердюк Світлана 

Володимірівна  

№1726/38-11   15.11.2020 Науково-методичний семінар «Теорія і практика 

змішаного навчання здобувачів і викладачів 

мистецьких спеціальностей: технологія роботи в 

системі Moodle» 14-15.11.2020 р № 108/38-04 

563.  Суха Софія 

Олександрівна  

№1727/38-11   15.11.2020 Науково-методичний семінар «Теорія і практика 

змішаного навчання здобувачів і викладачів 

мистецьких спеціальностей: технологія роботи в 

системі Moodle» 14-15.11.2020 р № 108/38-04 

564.  Шкарупа Олена 

Миколаївна  

№1728/38-11   15.11.2020 Науково-методичний семінар «Теорія і практика 

змішаного навчання здобувачів і викладачів 

мистецьких спеціальностей: технологія роботи в 

системі Moodle» 14-15.11.2020 р № 108/38-04 

565.  Кропачова Юлія 

Вікторівна  

№1729/38-11   15.11.2020 Науково-методичний семінар «Теорія і практика 

змішаного навчання здобувачів і викладачів 

мистецьких спеціальностей: технологія роботи в 

системі Moodle» 14-15.11.2020 р № 108/38-04 

566.  Шаталюк Валерія 

Ростиславівна  

№1730/38-11   15.11.2020 Науково-методичний семінар «Теорія і практика 

змішаного навчання здобувачів і викладачів 

мистецьких спеціальностей: технологія роботи в 

системі Moodle» 14-15.11.2020 р № 108/38-04 

567.  Русінкевич Наталія 

Михайлівна  

№1731/38-11   15.11.2020 Науково-методичний семінар «Теорія і практика 

змішаного навчання здобувачів і викладачів 

мистецьких спеціальностей: технологія роботи в 

системі Moodle» 14-15.11.2020 р № 108/38-04 

568.  Ломейко Катерина 

Іванівна  

№1732/38-11   15.11.2020 Науково-методичний семінар «Теорія і практика 

змішаного навчання здобувачів і викладачів 

мистецьких спеціальностей: технологія роботи в 

системі Moodle» 14-15.11.2020 р № 108/38-04 

569.  Токмак Ксенія №1733/38-11   15.11.2020 Науково-методичний семінар «Теорія і практика 

змішаного навчання здобувачів і викладачів 



Сергіївна  мистецьких спеціальностей: технологія роботи в 

системі Moodle» 14-15.11.2020 р № 108/38-04 

570.  Гришко Олександра 

Іванівна  

№1734/38-11   15.11.2020 Науково-методичний семінар «Теорія і практика 

змішаного навчання здобувачів і викладачів 

мистецьких спеціальностей: технологія роботи в 

системі Moodle» 14-15.11.2020 р № 108/38-04 

571.  Вітт Ірина Віеторівна  №1735/38-11   15.11.2020 Науково-методичний семінар «Теорія і практика 

змішаного навчання здобувачів і викладачів 

мистецьких спеціальностей: технологія роботи в 

системі Moodle» 14-15.11.2020 р № 108/38-04 

572.  Юракова Тетяна 

Анатолівна  

№1736/38-11   15.11.2020 Науково-методичний семінар «Теорія і практика 

змішаного навчання здобувачів і викладачів 

мистецьких спеціальностей: технологія роботи в 

системі Moodle» 14-15.11.2020 р № 108/38-04 

573.  Бабець Марина 

Валеріївна  

№1737/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

574.  Балакіна Інна 

Михайлівна  

№1738/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

575.  Балашова Крістіна 

Ігорівна  

№1739/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

576.  Батура Павлина 

Вікторівна  

№1740/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

577.  Баюк Вікторія 

Сергіївна  

№1741/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

578.  Берлова Тетяна 

Володимирівна  

№1742/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

579.  Братиця Яна 

Анатоліївна  

№1743/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 



580.  Братишко Тамара 

Ахматівна  

№1744/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

581.  Високопоясна 

Катерина Валеріївна  

№1745/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

582.  Гашинова Вікторія 

Вікторівна  

№1746/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

583.  Грідасова Ліана 

Володимирівна  

№1747/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

584.  Діденко Марина 

Анатоліївна  

№1748/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

585.  Забавляєва Тетяна 

Анатоліївна  

№1749/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

586.  Запара Тетяна 

Григорівна  

№1750/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

587.  Зінченко Яна 

Анатоліївна  

№1751/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

588.  Ізюмцева Лариса 

Вікторівна  

№1752/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

589.  Лукашенко Ганна 

Едуардівна  

№1753/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

590.  Мазур-Крачковська 

Ольга Василівна  

№1754/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

591.  Міхахос Карина №1755/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 



Сергіївна  

592.  Новік Аліна 

Володимирівна  

№1756/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

593.  Нюняєва Віра 

Сергіївна  

№1757/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

594.  Павленко Аліна 

Русланівна  

№1758/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

595.  Пономаренко 

Вікторія Валеріївна  

№1759/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

596.  Приходченко Яна 

Михайлівна  

№1760/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

597.  Рещетова Ірина 

Яківна  

№1761/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

598.  Сидорова Інеса 

Андріївна  

№1762/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

599.  Слушнікова Світлана 

Анатоліївна  

№1763/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

600.  Тищенко Інга 

Георгіївна  

№1764/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

601.  Федоряк Юлія 

Юріївна  

№1765/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

602.  Попова Юлія 

Володимирівна  

№1766/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 



603.  Колеснікова Наталя 

Андріївна  

№1767/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

604.  Кузнецова Тетяна 

Василівна  

№1768/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

605.  Лабажевська Інна 

Олександрівна  

№1769/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

606.  Ломова Оксана 

Валеріївна  

№1770/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

607.  Мамонова Ірина 

Петрівна  

№1771/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

608.  Матюш Єлизавета 

Ігорівна  

№1772/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

609.  Петряник Анастасія 

Сергіївна  

№1773/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

610.  Піскоха Наталя 

Дмитрівна  

№1774/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

611.  Савалага Анастасія 

Сергіївна  

№1775/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

612.  Ткаченко Світлана 

Григорівна  

№1776/38-11   15.11.2020 Науковий он-лайн семінар «Сучасні інклюзивні 

практики в Новій українській школі» 14-15.11.2020 р. 

613.  Коровін Олександр 

Сергійович  

№1616/38-11   15.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар 

«Недискримінаційний підхід як основа створення 

безпечного освітнього середовища» 10.11.20р. – 

15.11.20 р №102/38-04 



614.  Гайденрайх Інна 

Анатоліївна  

№1617/38-11   15.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар 

«Недискримінаційний підхід як основа створення 

безпечного освітнього середовища» 10.11.20р. – 

15.11.20 р №102/38-04 

615.  Волик Валерій 

Володимирович  

№1618/38-11   15.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар 

«Недискримінаційний підхід як основа створення 

безпечного освітнього середовища» 10.11.20р. – 

15.11.20 р №102/38-04 

616.  Усова Діана 

Равіліївна  

№1619/38-11   15.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар 

«Недискримінаційний підхід як основа створення 

безпечного освітнього середовища» 10.11.20р. – 

15.11.20 р №102/38-04 

617.  Салій Оксана 

Дмитріївна  

№1620/38-11   15.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар 

«Недискримінаційний підхід як основа створення 

безпечного освітнього середовища» 10.11.20р. – 

15.11.20 р №102/38-04 

618.  Пшенична Інна 

Анатоліївна  

№1621/38-11   15.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар 

«Недискримінаційний підхід як основа створення 

безпечного освітнього середовища» 10.11.20р. – 

15.11.20 р №102/38-04 

619.  Аліпа Людмила 

Анатоліївна  

№1622/38-11   15.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар 

«Недискримінаційний підхід як основа створення 

безпечного освітнього середовища» 10.11.20р. – 

15.11.20 р №102/38-04 

620.  Зінченко Наталя 

Володимирівна  

№1623/38-11   15.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар 

«Недискримінаційний підхід як основа створення 

безпечного освітнього середовища» 10.11.20р. – 

15.11.20 р №102/38-04 

621.  Кишко Сніжана 

Олексіївна  

№1624/38-11   15.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар 

«Недискримінаційний підхід як основа створення 

безпечного освітнього середовища» 10.11.20р. – 

15.11.20 р №102/38-04 

622.  Жукова Олена №1625/38-11   15.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар 

«Недискримінаційний підхід як основа створення 



Євгенівна  безпечного освітнього середовища» 10.11.20р. – 

15.11.20 р №102/38-04 

623.  Шевченко Інна 

Михайлівна  

№1626/38-11   15.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар 

«Недискримінаційний підхід як основа створення 

безпечного освітнього середовища» 10.11.20р. – 

15.11.20 р №102/38-04 

624.  Дубонос Зоя 

Євгенівна  

№1627/38-11   15.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар 

«Недискримінаційний підхід як основа створення 

безпечного освітнього середовища» 10.11.20р. – 

15.11.20 р №102/38-04 

625.  Коротков Олексій 

Олександрович  

№1628/38-11   15.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар 

«Недискримінаційний підхід як основа створення 

безпечного освітнього середовища» 10.11.20р. – 

15.11.20 р №102/38-04 

626.  Педя Ірина 

Михайлівна  

№1629/38-11   15.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар 

«Недискримінаційний підхід як основа створення 

безпечного освітнього середовища» 10.11.20р. – 

15.11.20 р №102/38-04 

627.  Чертовська Тетяна 

В’ячеславівна   

№1630/38-11   15.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар 

«Недискримінаційний підхід як основа створення 

безпечного освітнього середовища» 10.11.20р. – 

15.11.20 р №102/38-04 

628.  Фролова Ольга 

Леонідівна  

№1631/38-11   15.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар 

«Недискримінаційний підхід як основа створення 

безпечного освітнього середовища» 10.11.20р. – 

15.11.20 р №102/38-04 

629.  Суховій Лідія 

Анатоліївна  

№1632/38-11   15.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар 

«Недискримінаційний підхід як основа створення 

безпечного освітнього середовища» 10.11.20р. – 

15.11.20 р №102/38-04 

630.  Базенюк Альона 

Василівна  

№1633/38-11   15.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар 

«Недискримінаційний підхід як основа створення 

безпечного освітнього середовища» 10.11.20р. – 

15.11.20 р №102/38-04 



631.  Ченчик Олена 

Андріївна  

№1634/38-11   15.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар 

«Недискримінаційний підхід як основа створення 

безпечного освітнього середовища» 10.11.20р. – 

15.11.20 р №102/38-04 

632.  Прочан Наталія 

Євгенівна  

№1635/38-11   15.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар 

«Недискримінаційний підхід як основа створення 

безпечного освітнього середовища» 10.11.20р. – 

15.11.20 р №102/38-04 

633.  Шеремет Наталя 

Миколаївна  

№1636/38-11   15.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар 

«Недискримінаційний підхід як основа створення 

безпечного освітнього середовища» 10.11.20р. – 

15.11.20 р №102/38-04 

634.  Кузьмін Леонід 

Олександрович  

№1637/38-11   15.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар 

«Недискримінаційний підхід як основа створення 

безпечного освітнього середовища» 10.11.20р. – 

15.11.20 р №102/38-04 

635.  Добришина Світліна 

Григорівна  

№1638/38-11   15.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар 

«Недискримінаційний підхід як основа створення 

безпечного освітнього середовища» 10.11.20р. – 

15.11.20 р №102/38-04 

636.  Білик Світлана 

Яківна  

№1639/38-11   15.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар 

«Недискримінаційний підхід як основа створення 

безпечного освітнього середовища» 10.11.20р. – 

15.11.20 р №102/38-04 

637.  Лісницька Євгения 

Миколаївна  

№1640/38-11   15.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар 

«Недискримінаційний підхід як основа створення 

безпечного освітнього середовища» 10.11.20р. – 

15.11.20 р №102/38-04 

638.  Тельмінова 

Валентина 

Володимирівна  

№1641/38-11   15.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар 

«Недискримінаційний підхід як основа створення 

безпечного освітнього середовища» 10.11.20р. – 

15.11.20 р №102/38-04 

639.  Качура Світлана №1642/38-11   15.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар 

«Недискримінаційний підхід як основа створення 



Володимирівна  безпечного освітнього середовища» 10.11.20р. – 

15.11.20 р №102/38-04 

640.  Тур’янська Тетяна 

Миколаївна  

№1643/38-11   15.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар 

«Недискримінаційний підхід як основа створення 

безпечного освітнього середовища» 10.11.20р. – 

15.11.20 р №102/38-04 

641.  Макаренко Олена 

Петрівна  

№1644/38-11   15.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар 

«Недискримінаційний підхід як основа створення 

безпечного освітнього середовища» 10.11.20р. – 

15.11.20 р №102/38-04 

642.  Іванова Маргарита 

Яківна  

№1645/38-11   15.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар 

«Недискримінаційний підхід як основа створення 

безпечного освітнього середовища» 10.11.20р. – 

15.11.20 р №102/38-04 

643.  Акулов Євген 

Романович  

№1596/38-11   15.11.2020 Науково-професійний онлайн-тренінг 

«Використання інноваційних технологій у 

шкільному курсі географії» 07.11.2020 р. по 15.11.2020 

 №104/38-04 

644.  Антоненко Віталій 

Анатолійович  

№1597/38-11   15.11.2020 Науково-професійний онлайн-тренінг 

«Використання інноваційних технологій у 

шкільному курсі географії» 07.11.2020 р. по 15.11.2020 

 №104/38-04 

645.  Василюк Людмила 

Анатоліївна  

№1598/38-11   15.11.2020 Науково-професійний онлайн-тренінг 

«Використання інноваційних технологій у 

шкільному курсі географії» 07.11.2020 р. по 15.11.2020 

  №104/38-04 

646.  Вінніченко Дмитро 

Васильович  

№1599/38-11   15.11.2020 Науково-професійний онлайн-тренінг 

«Використання інноваційних технологій у 

шкільному курсі географії» 07.11.2020 р. по 15.11.2020 

 №104/38-04 

647.  Гавязь Анатолій 

Володимирович  

№1600/38-11   15.11.2020 Науково-професійний онлайн-тренінг 

«Використання інноваційних технологій у 

шкільному курсі географії» 07.11.2020 р. по 15.11.2020 

 №104/38-04 



648.  Горюватко 

Владислав 

Геннадійович  

№1601/38-11   15.11.2020 Науково-професійний онлайн-тренінг 

«Використання інноваційних технологій у 

шкільному курсі географії» 07.11.2020 р. по 15.11.2020 

 №104/38-04 

649.  Дикуха Тетяна 

Анатоліївна  

№1602/38-11   15.11.2020 Науково-професійний онлайн-тренінг 

«Використання інноваційних технологій у 

шкільному курсі географії» 07.11.2020 р. по 15.11.2020 

  №104/38-04 

650.  Дмитрів Тетяна 

Сергіївна  

№1603/38-11   15.11.2020 Науково-професійний онлайн-тренінг 

«Використання інноваційних технологій у 

шкільному курсі географії» 07.11.2020 р. по 15.11.2020 

 №104/38-04 

651.  Дорожко Галина 

Іванівна  

№1604/38-11   15.11.2020 Науково-професійний онлайн-тренінг 

«Використання інноваційних технологій у 

шкільному курсі географії» 07.11.2020 р. по 15.11.2020 

 №104/38-04 

652.  Зуйченко Юлія 

Сергіївна  

№1605/38-11   15.11.2020 Науково-професійний онлайн-тренінг 

«Використання інноваційних технологій у 

шкільному курсі географії» 07.11.2020 р. по 15.11.2020 

  №104/38-04 

653.  Кірічок Марина 

Олексіївна  

№1606/38-11   15.11.2020 Науково-професійний онлайн-тренінг 

«Використання інноваційних технологій у 

шкільному курсі географії» 07.11.2020 р. по 15.11.2020  

№104/38-04 

654.  Левченко Антон 

Павлович  

№1607/38-11   15.11.2020 Науково-професійний онлайн-тренінг 

«Використання інноваційних технологій у 

шкільному курсі географії» 07.11.2020 р. по 15.11.2020 

№104/38-04 

655.  Макєєва Ірина 

Анатоліївна  

№1608/38-11   15.11.2020 Науково-професійний онлайн-тренінг 

«Використання інноваційних технологій у 

шкільному курсі географії» 07.11.2020 р. по 15.11.2020 

№104/38-04 

656.  Непша Ярослав №1609/38-11   15.11.2020 Науково-професійний онлайн-тренінг 

«Використання інноваційних технологій у 



Юрійович  шкільному курсі географії» 07.11.2020 р. по 15.11.2020  

№104/38-04 

657.  Полонська Марина 

Сергіївна  

№1610/38-11   15.11.2020 Науково-професійний онлайн-тренінг 

«Використання інноваційних технологій у 

шкільному курсі географії» 07.11.2020 р. по 15.11.2020 

№104/38-04 

658.  Риженко Олена 

Анатоліївна  

№1611/38-11   15.11.2020 Науково-професійний онлайн-тренінг 

«Використання інноваційних технологій у 

шкільному курсі географії» 07.11.2020 р. по 15.11.2020 

№104/38-04 

659.  Сапун Тетяна 

Олександрівна  

№1612/38-11   15.11.2020 Науково-професійний онлайн-тренінг 

«Використання інноваційних технологій у 

шкільному курсі географії» 07.11.2020 р. по 15.11.2020 

 №104/38-04 

660.  Чонка Дарина 

Василівна  

№1613/38-11   15.11.2020 Науково-професійний онлайн-тренінг 

«Використання інноваційних технологій у 

шкільному курсі географії» 07.11.2020 р. по 15.11.2020 

№104/38-04 

661.  Шелудько Ольга 

Миколаївна  

№1614/38-11   15.11.2020 Науково-професійний онлайн-тренінг 

«Використання інноваційних технологій у 

шкільному курсі географії» 07.11.2020 р. по 15.11.2020 

 №104/38-04 

662.  Шепілова Анастасія 

Ігорівна  

№1615/38-11   15.11.2020 Науково-професійний онлайн-тренінг 

«Використання інноваційних технологій у 

шкільному курсі географії» 07.11.2020 р. по 15.11.2020 

№104/38-04 

663.  Аксьоненко Наталія 

Юріївна  

№1646/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 15.11.2020 р №99/38-04 

664.  Антоненко Вікторія 

Миколаївна  

№1647/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 15.11.2020 р №99/38-04 



665.  Бровко Артур 

Сергійович  

№1648/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 15.11.2020 р №99/38-04 

666.  Бровко Олена 

Миколаївна  

№1649/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 15.11.2020 р №99/38-04 

667.  Воєводіна Вікторія 

Вікторівна  

№1650/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 15.11.2020 р №99/38-04 

668.  Гіль Тетяна 

Василівна  

№1651/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 15.11.2020 р №99/38-04 

669.  Дігтярьова Анна 

Олегівна  

№1652/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 15.11.2020 р №99/38-04 

670.  Зарубiнська Ірина 

Львiвна  

№1653/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 15.11.2020 р №99/38-04 

671.  Змачинська Неля 

Миколаївна  

№1654/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 15.11.2020 р №99/38-04  

672.  Кружиліна Наталія 

Іванівна  

№1655/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 15.11.2020 р №99/38-04 

673.  Легостаєва Кристина №1656/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 



Олександрівна  мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 15.11.2020 р №99/38-04 

674.  Олійник Вікторія 

Анатоліївна  

№1657/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 15.11.2020 р №99/38-04 

675.  Онищенко 

Олександр Юрійович  

№1658/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 15.11.2020 р №99/38-04 

676.  Поух Ольга Іванівна  №1659/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 15.11.2020 р №99/38-04 

677.  Перебоєва Ольга 

Анатоліївна  

№1660/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 15.11.2020 р №99/38-04 

678.  Радченко Людмила 

Петрівна  

№1661/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 15.11.2020 р №99/38-04 

679.  Самара Олена 

Миколаївна  

№1662/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 15.11.2020 р №99/38-04 

680.  Третяк Майя 

Олександрiвна  

№1663/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 15.11.2020 р №99/38-04 

681.  Якимець  Олександр 

Миколайович  

№1664/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 15.11.2020 р №99/38-04 



682.  Яроцька Катерина 

Євгенівна  

№1665/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний онлайн-

семінару «Інфомедійна грамотність викладача 

мистецьких дисциплін у сучасному освітньому 

просторі» 15.11.2020 р №99/38-04 

683.  Симоненко Катерина 

Романівна  

№1666/38-11   15.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 14-15.11.2020  

684.  Жежулова Анастасія 

Олександрівна  

№1667/38-11   15.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 14-15.11.2020 

685.  Сабліна Катерина 

Євгенівна  

№1668/38-11   15.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 14-15.11.2020  

686.  Лапік Дарина 

Володимирівна  

№1669/38-11   15.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 14-15.11.2020 

687.  Петрова Лоріна 

Миколаївна  

№1670/38-11   15.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 14-15.11.2020  

688.  Онищенко Ганна 

Юріївна  

№1671/38-11   15.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 14-15.11.2020 

689.  Старицька Аделіна 

Сергіївна  

№1672/38-11   15.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 14-15.11.2020  

690.  Шлейхер Марія 

Олексіївна  

№1673/38-11   15.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 14-15.11.2020  

691.  Дурмаджи Діана 

Олександрівна  

№1674/38-11   15.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 14-15.11.2020 

692.  Тимофіїва Ольга 

Вікторівна  

№1675/38-11   15.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 14-15.11.2020  



693.  Рябчук Анастасія 

Русланівна  

№1676/38-11   15.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 14-15.11.2020  

694.  Хомотюк Дарья 

Олександрівна  

№1677/38-11   15.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 14-15.11.2020  

695.  Бенюх Карина 

Олександрівна  

№1678/38-11   15.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 14-15.11.2020  

696.  Гайченя Анет 

Миколаївна 

№1679/38-11   15.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 14-15.11.2020  

697.  Піморенко Юлія 

Олександрівна  

№1680/38-11   15.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 14-15.11.2020 

698.  Пірго Аліна Юріївна  №1681/38-11   15.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 14-15.11.2020  

699.  Рибалко Юлія 

Олександрівна  

№1682/38-11   15.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 14-15.11.2020  

700.  Халач Дар’я 

Олександрівна  

№1683/38-11   15.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 14-15.11.2020  

701.  Богатирьова 

Катерина 

Олександрівна  

№1684/38-11   15.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Теоретико-

методологічні аспекти вивчення екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка» 14-15.11.2020  

702.  Антонюк Олеся 

Володимирівна  

№1685/38-11   15.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Особливості роботи з 

немовленнєвими дітьми» 7-8-24 листопада 2020 р. та 

14-15 листопада 2020  №113/38-04 

703.  Бережна Таїсія 

Русланівна  

№1686/38-11   15.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Особливості роботи з 

немовленнєвими дітьми» 7-8-24 листопада 2020 р. та 

14-15 листопада 2020  №113/38-04 



704.  Буєва Наталя 

Іванівна  

№1687/38-11   15.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Особливості роботи з 

немовленнєвими дітьми» 7-8-24 листопада 2020 р. та 

14-15 листопада 2020  №113/38-04 

705.  Гладкова Олена 

Олегівна  

№1688/38-11   15.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Особливості роботи з 

немовленнєвими дітьми» 7-8-24 листопада 2020 р. та 

14-15 листопада 2020  №113/38-04 

706.  Грома Тетяна 

Олександрівна  

№1689/38-11   15.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Особливості роботи з 

немовленнєвими дітьми» 7-8-24 листопада 2020 р. та 

14-15 листопада 2020  №113/38-04 

707.  Донець Наталя 

Анатоліївна  

№1690/38-11   15.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Особливості роботи з 

немовленнєвими дітьми» 7-8-24 листопада 2020 р. та 

14-15 листопада 2020  №113/38-04 

708.  Киця Алеся Сергіївна  №1691/38-11   15.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Особливості роботи з 

немовленнєвими дітьми» 7-8-24 листопада 2020 р. та 

14-15 листопада 2020  №113/38-04 

709.  Кушніренко 

Людмила 

Володимирівна  

№1692/38-11   15.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Особливості роботи з 

немовленнєвими дітьми» 7-8-24 листопада 2020 р. та 

14-15 листопада 2020  №113/38-04 

710.  Маринова Юлія 

Юріївна  

№1693/38-11   15.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Особливості роботи з 

немовленнєвими дітьми» 7-8-24 листопада 2020 р. та 

14-15 листопада 2020  №113/38-04 

711.  Мирвода Юлія 

Володимирівна  

№1694/38-11   15.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Особливості роботи з 

немовленнєвими дітьми» 7-8-24 листопада 2020 р. та 

14-15 листопада 2020  №113/38-04 

712.  Новацька Дарина 

Володимирівна  

№1695/38-11   15.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Особливості роботи з 

немовленнєвими дітьми» 7-8-24 листопада 2020 р. та 

14-15 листопада 2020  №113/38-04 

713.  Парнюк Наталя 

Володимирівна  

№1696/38-11   15.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Особливості роботи з 

немовленнєвими дітьми»7-8-24 листопада 2020 р. та 

14-15 листопада 2020  №113/38-04 

714.  Пахоменко Вікторія 

Володимирівна  

№1697/38-11   15.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Особливості роботи з 

немовленнєвими дітьми» 7-8-24 листопада 2020 р. та 

14-15 листопада 2020  №113/38-04 



715.  Пінаєва Світлана 

Іванівна  

№1698/38-11   15.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Особливості роботи з 

немовленнєвими дітьми» 7-8-24 листопада 2020 р. та 

14-15 листопада 2020  №113/38-04 

716.  Плитниченко Наталія 

Михаліївна  

№1699/38-11   15.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Особливості роботи з 

немовленнєвими дітьми» 7-8-24 листопада 2020 р. та 

14-15 листопада 2020  №113/38-04 

717.  Рудакова Наталія 

Вікторівна  

№1700/38-11   15.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Особливості роботи з 

немовленнєвими дітьми» 7-8-24 листопада 2020 р. та 

14-15 листопада 2020  №113/38-04 

718.  Сукач Вікторія 

Євгенівна  

№1701/38-11   15.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Особливості роботи з 

немовленнєвими дітьми» 7-8-24 листопада 2020 р. та 

14-15 листопада 2020  №113/38-04 

719.  Таран Лариса 

Вікторівна 

№1702/38-11   15.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Особливості роботи з 

немовленнєвими дітьми» 7-8-24 листопада 2020 р. та 

14-15 листопада 2020  №113/38-04 

720.  Чернецька Ніна 

Вікторівна  

№1703/38-11   15.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Особливості роботи з 

немовленнєвими дітьми» 7-8-24 листопада 2020 р. та 

14-15 листопада 2020  №113/38-04 

721.  Черномазова 

Світлана Миколаївна  

№1704/38-11   15.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Особливості роботи з 

немовленнєвими дітьми» 7-8-24 листопада 2020 р. та 

14-15 листопада 2020  №113/38-04 

722.  Авакян Лідія 

Олегівна  

№1777/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 31 

жовтня 2020 року: №93/38-04 

723.  Бєлухіна Олена 

Миколаївна  

№1778/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 31 

жовтня 2020 року №93/38-04 

724.  Бойко-Костіна 

Анастасія 

Володимирівна  

№1779/38-11  15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 31 

жовтня 2020 року №93/38-04 



725.  Болдуєва Марія 

Сергіївна  

№1780/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 31 

жовтня 2020 року №93/38-04 

726.  Величко Євгенія 

Володимирівна  

№1781/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 31 

жовтня 2020 року №93/38-04 

727.  Волошінська Алла 

Андріївна  

№1782/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 31 

жовтня 2020 року:№93/38-04 

728.  Гаврилюк Іван 

Анатолійович  

№1783/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 31 

жовтня 2020 року №93/38-04 

729.  Грєхова Марія 

Сергіївна  

№1784/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 31 

жовтня 2020 року №93/38-04 

730.  Губрієнко Вікторія 

Володимирівна  

№1785/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 31 

жовтня 2020 року №93/38-04 

731.  Кешфедінова Селіме 

Енверівна  

№1786/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 31 

жовтня 2020 року №93/38-04 

732.  Коваленко Євген 

Сергійович  

№1787/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 31 

жовтня 2020 року №93/38-04 

733.  Непомящий Юрій №1788/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 



Вікторович  дисциплін у сучасному освітньому просторі» 31 

жовтня 2020 року №93/38-04 

734.  Пантюх Оксана 

Іванівна  

№1789/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 31 

жовтня 2020 року №93/38-04 

735.  Попова Поліна 

Олександрівна  

№1790/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 31 

жовтня 2020 року№93/38-04 

736.  Рослякова Анастасія 

Євгенівна  

№1791/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 31 

жовтня 2020 року №93/38-04 

737.  Свириденко 

Катерина Геннадiïвна  

№1792/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 31 

жовтня 2020 року №93/38-04 

738.  Субачєва Лілія 

Миколаївна  

№1793/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 31 

жовтня 2020 року №93/38-04 

739.  Федорова Ірина 

Юріївна  

№1794/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 31 

жовтня 2020 року №93/38-04 

740.  Хохаєва Маргарита 

Ігорівна  

№1795/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 31 

жовтня 2020 року №93/38-04 

741.  Шмалько Тетяна 

Анатоліївна  

№1796/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 31 

жовтня 2020 року №93/38-04 



742.  Багас Юлія Петрівна  №1797/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 1 

листопада 2020 року №93/38-04 

743.  Білецька Марина 

Валентинівна  

№1798/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 1 

листопада 2020 року №93/38-04 

744.  Бурсан Юлія 

Олександрівна  

№1799/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 1 

листопада 2020 року №93/38-04 

745.  Велика Наталія 

Леонідівна  

№1800/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 1 

листопада 2020 року №93/38-04 

746.  Власенко Елеонора 

Анатоліївна  

№1801/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 1 

листопада 2020 року №93/38-04 

747.  Давиденко Алсу 

Казбеківна  

№1802/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 1 

листопада 2020 року №93/38-04 

748.  Демченко Владислав 

Анатолійович  

№1803/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 1 

листопада 2020 року №93/38-04 

749.  Заліська Ганна 

Олексіївна  

№1804/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 1 

листопада 2020 року №93/38-04 

750.  Мірошниченко №1805/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 



Валерія Віталіївна  дисциплін у сучасному освітньому просторі» 1 

листопада 2020 року №93/38-04 

751.  Молодик Олексій 

Миколайович  

№1806/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 1 

листопада 2020 року №93/38-04 

752.  Молодик Тетяна 

Михайлівна  

№1807/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 1 

листопада 2020 року №93/38-04 

753.  Мурза Денис 

Вадимович  

№1808/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 1 

листопада 2020 року №93/38-04 

754.  Пархоменко Ельвіра 

Казбеківна  

№1809/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 1 

листопада 2020 року №93/38-04 

755.  Пешеходько  

Анастасія 

Олександрівна  

№1810/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 1 

листопада 2020 року №93/38-04 

756.  Підварко Тетяна 

Олексіївна  

№1811/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 1 

листопада 2020 року №93/38-04 

757.  Сердюк Людмила 

Олександрівна  

№1812/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 1 

листопада 2020 року №93/38-04 

758.  Сергєєва Валентина 

Петрівна  

№1813/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 1 

листопада 2020 року №93/38-04  



759.  Середа Світлана 

Василівна  

№1814/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 1 

листопада 2020 року №93/38-04 

760.  Сіжко Олена 

Олександрівна  

№1815/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 1 

листопада 2020 року №93/38-04 

761.  Сучков Ігор 

Валерійович  

№1816/38-11   15.11.2020 Всеукраїнський науково-методичний офлайн-семінар 

«Інфомедійна грамотність викладача мистецьких 

дисциплін у сучасному освітньому просторі» 1 

листопада 2020 року №93/38-04 

762.  Артюх Лариса 

Олексіївна1 

№1867/38-11   19.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар«Інклюзія в 

освіті: світовий та українській виміри» 

13 листопада 2020 року № 118/38-04 

763.  Демчик Дар’я 

Іванівна. 

№1868/38-11   19.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар«Інклюзія в 

освіті: світовий та українській виміри» 

13 листопада 2020 року № 118/38-04 

764.  Єлісєєва-Пастушенко 

Любов Миколаївна1. 

№1869/38-11   19.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар«Інклюзія в 

освіті: світовий та українській виміри» 

13 листопада 2020 року № 118/38-04 

765.  Ілліна Наталія 

Олександрівна1 

№1870/38-11   19.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар 

«Інклюзія в освіті: світовий та українській виміри»  

13 листопада 2020 року № 118/38-04 

766.  Ільницька Марія 

Михайлівна  

№1871/38-11   19.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Інклюзія в 

освіті: світовий та українській виміри» 

13 листопада 2020 року № 118/38-04 

767.  Іщук Олена Олегівна  №1872/38-11   19.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Інклюзія в 

освіті: світовий та українській виміри» 

13 листопада 2020 року № 118/38-04 

768.  Камінська Олена 

Григорівна  

№1873/38-11   19.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Інклюзія в 

освіті: світовий та українській виміри» 

13 листопада 2020 року № 118/38-04 



769.  Махтій Катерина 

Василівна  

№1874/38-11   19.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Інклюзія в 

освіті: світовий та українській виміри» 

13 листопада 2020 року № 118/38-04 

770.  Міщук Анна 

Серггіївна 

№1875/38-11   19.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Інклюзія в 

освіті: світовий та українській виміри» 

13 листопада 2020 року № 118/38-04 

771.  Мосєндзов Сергій 

Миколайович 

№1876/38-11   19.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Інклюзія в 

освіті: світовий та українській виміри» 

13 листопада 2020 року № 118/38-04 

772.  Ратко Марина 

Валеріївна 

№1877/38-11   19.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Інклюзія в 

освіті: світовий та українській виміри» 

13 листопада 2020 року № 118/38-04 

773.  Рєзанова Марія 

Іванівна 

№1878/38-11   19.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Інклюзія в 

освіті: світовий та українській виміри» 

13 листопада 2020 року № 118/38-04 

774.  Рудченко Ксенія 

Валеріївна 

№1879/38-11   19.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Інклюзія в 

освіті: світовий та українській виміри» 

13 листопада 2020 року № 118/38-04 

775.  Черемісінова Юлія 

Леонідівна  

№1880/38-11   19.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Інклюзія в 

освіті: світовий та українській виміри» 

13 листопада 2020 року № 118/38-04 

776.  Чугай Людмила 

Віталіївна 

№1881/38-11   19.11.2020 Науково-методичний онлайн-семінар «Інклюзія в 

освіті: світовий та українській виміри» 

13 листопада 2020 року № 118/38-04 

777.  Балабатько Наталя 

Віталіївна  

№1817/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р  

№  115/38-04 

778.  Бєлоглазова Юлія 

Михайлівна  

№1818/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р  

№  115/38-04 

779.  Бовкун Анастасія №1819/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 



Олексіївна  написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

780.  Варфоломеєва 

Євгенія  Юріївна  

№1820/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

781.  Вінниченко Дмитро 

Васильович  

№1821/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

782.  Вітвіцький Андрій 

Григорович  

№1822/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

783.  Гавязь Анатолій 

Володимирович  

№1823/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

784.  Ганзина Алла 

Вікторівна  

№1824/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

785.  Ганюкова Олена 

Віталіївна  

№1825/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

786.  Голуб Ірина 

Віталіївна  

№1826/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

787.  Гордієнко Катерина 

Дмитрівна  

№1827/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 



788.  Горюватко 

Владислав 

Геннадійович  

№1828/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

789.  Гостєв Сергій 

Павлович  

№1829/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

790.  Дикуха Тетяна 

Анатоліївна  

№1830/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

791.  Дмитрів Тетяна 

Сергіївна  

№1831/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

792.  Єльцов Сергій 

Сергійович  

№1832/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

793.  Зуйченко Юлія 

Сергіївна  

№1833/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

794.  Ізюмцева Лариса 

Вікторівна  

№1834/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

795.  Казакова Людмила 

Дмитріївна  

№1835/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

796.  Каргін Дмитро №1836/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 



Валерійович  написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

797.  Кірічок Марина 

Олексіївна  

№1837/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

798.  Костренко 

Володимир 

Миколайович  

№1838/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

799.  Кун Ірина Юріївна  №1839/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

800.  Макєєва Ірина 

Анатоліївна  

№1840/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

801.  Малініна Катерина 

Сергіївна  

№1841/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

802.  Махнюк Ірина 

Володимирівна  

№1842/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

803.  Мельник Яна 

Русланівна  

№1843/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

804.  Місяк Даріна 

Миколаївна  

№1844/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 



805.  Мітрохіна Олена 

В’ячеславівна  

№1845/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

806.  Мокіч  Аліна 

Сергіївна  

№1846/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

807.  Ніколов Артур 

Артурович  

№1847/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

808.  Овчиннікова Марія 

Сергіївна  

№1848/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

809.  Палійчук Людмила 

Михайлівна  

№1849/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

810.  Парінцев Дмитро 

Костянтинович  

№1850/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

811.  Порохня Аліна 

Володимирівна  

№1851/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

812.  Риженко Олена 

Анатоліївна  

№1852/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

813.  Ролінська Світлана №1853/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 



Вікторівна  написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

814.  Скупий Ігор 

Олександрович  

№1854/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

815.  Стецько Аліна 

Леонідівна  

№1855/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

816.  Сугоняєва Альона 

Михайлівна  

№1856/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

817.  Трусова Тетяна 

Миколаївна  

№1857/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

818.  Турецька Анастасія 

Василівна  

№1858/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

819.  Федосєєв Олександр 

Петрович  

№1859/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

820.  Харьковська Яна 

Іванівна  

№1860/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

821.  Шелудько Ольга 

Миколаївна  

№1861/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 



822.  Шостака Світлана 

Геннадіївна  

№1862/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

823.  Янєва Маргарита 

Олександрівна№  

№1863/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

824.  Волошенюк Тетяна 

Валеріївна  

№1864/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

825.  Марков Петро 

Віталійович  

№1865/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

826.  Шепілова Анастасія 

Ігорівна  

№1866/38-11   19.11.2020 Науковий онлайн-тренінг «Сучасні інноваційні 

підходи до вивчення шкільного курсу географії та 

написання наукових робіт учнів».  7.11.–19.11.2020 р 

№  115/38-04 

827.  Абдиллаєва 

Людмила Григорівна   

№1903/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020  №111/38-04 

828.  Аблятіфова Наталя 

Олександрівна  

№1904/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

829.  Андрієнко Наталія 

Олександрівна  

№1905/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

830.  Аніна Наталя 

Сергіївна  

№1906/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

831.  Балуєва Катерина №1907/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  



Олександрівна  10.11.2020 №111/38-04 

832.  Бойко Єлизавета 

Анатоліївна  

№1908/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

833.  Бондар Наталія 

Миколаївна  

№1909/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

834.  Галас Светлана 

Валерьевна  

№1910/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

835.  Горбанець Сніжана 

Валентинівна  

№1911/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

836.  Горлова Тетяна 

Миколаївна  

№1912/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

837.  Данько Тетяна 

Василівна  

№1913/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

838.  Демчик Дар'я 

Іванівна  

№1914/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

839.  Дешко Ольга 

Іванівна  

№1915/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

840.  Доброжан Катерина 

Віталіївна  

№1916/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

841.  Долодарова Ірина 

Миколаївна  

№1917/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

842.  Дороховська Марина №1918/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  



Федорівна  10.11.2020 №111/38-04 

843.  Єлізарова Зоя 

іванівна  

№1919/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

844.  Єлісєєва-Пастушенко 

Любов Миколаївна  

№1920/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

845.  Журавльова Світлана 

Сергіївна  

№1921/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

846.  Іщук Олена Олегівна  №1922/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

847.  Кирилюк Таїсія 

Анатоліївна  

№1923/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

848.  Кірсанова Марина 

Іванівна  

№1924/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

849.  Клименко Любов 

Михайлівна  

№1925/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

850.  Ковальова Людмила 

Михайлівна  

№1926/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

851.  Кондакова Любов 

Генадіївна  

№1927/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

852.  Кравченко Олена 

Олександрівна  

№1928/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

853.  Кулєшов Сергій №1929/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  



Олександрович  10.11.2020 №111/38-04 

854.  Лаврись Ірина 

Андріївна 

№1930/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

855.  Лебедь Інна 

Василівна  

№1931/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

856.  Лемещенко-Лагода 

Вікторія 

Володимирівна  

№1932/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

857.  Литвиненко Тетяна 

Володимирівна  

№1933/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

858.  Ліннік Алла 

Сергіївна  

№1934/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

859.  Ляшенко Сергiй 

Сергійович  

№1935/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

860.  Магдалінова Тетяна 

Вячеславівна  

№1936/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

861.  Марунін Павло 

Володимирович  

№1937/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04  

862.  Науменко Аліна 

Анатоліївна  

№1938/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

863.  Пшенична Інна 

Анатоліївна  

№1939/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 



864.  Радченко Наталя 

Володимирівна  

№1940/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

865.  Ратко Марина 

Валеріївна  

№1941/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020  №111/38-04 

866.  Рутковська Алена 

Михайловна  

№1942/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

867.  Скориця Дар’я 

Віталіївна  

№1943/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

868.  Соболь Андрій 

Анатолійович  

№1944/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

869.  Сопільняк Ольга 

Петрівна  

№1945/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

870.  Стрельбицька Інна 

Семенівна  

№1946/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

871.  Супрун Олена 

Миколаївна  

№1947/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

872.  Татаринова  Ольга 

Олександрівна  

№1948/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

873.  Троц Яна Олегівна  №1949/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

874.  Трухляєва Катерина 

Вадимівна  

№1950/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 



875.  Федосюк Валентина 

Сергіївна  

№1951/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

876.  Федотова Марина 

Олександрівна  

№1952/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

877.  Філоновець Наталія 

Олегівна  

№1953/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

878.  Фокша Інна 

Сергіївна  

№1954/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

879.  ХалєєваАльона 

Олегівна  

№1955/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

880.  Черкашина Алла 

Валеріївна  

№1956/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

881.  Чуйко Вікторія 

Василівна  

№1957/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

882.  Шестак Анастасія 

Анатоліївна  

№1958/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

883.  Шиманович Ірина 

Вікторівна  

№1959/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

884.  Щербак Тетяна 

Володимирівна  

№1960/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

885.  Щербина Вікторія 

Олександрівна  

№1961/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 



886.  Яценко Наталія 

Миколаївна  

№1962/38-11   26.11.2020 Науково-методичний семінар «Інновційні технології 

у теорії та практиці навчання мови і літератури»  

10.11.2020 №111/38-04 

887.  Абдиллаєва 

Людмила Григорівна   

№1963/38-11   26.11.2020  Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови» 11.11.2020 №112/38-04 

888.  Аблятіфова Наталя 

Олександрівна  

№1964/38-11   26.11.2020  Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови» 11.11.2020 №112/38-04 

889.  Бєляєва Світлана 

Миколаївна  

№1965/38-11   26.11.2020  Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови» 11.11.2020 №112/38-04 

890.  Бойко Єлизавета 

Анатоліївна  

№1966/38-11   26.11.2020  Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови» 11.11.2020 №112/38-04 

891.  Бондар Наталія 

Миколаївна  

№1967/38-11   26.11.2020  Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови» 11.11.2020 №112/38-04 

892.  Бочарська Ольга 

Миколаївна  

№1968/38-11   26.11.2020  Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови» 11.11.2020 №112/38-04 

893.  Браташ Вікторія 

Вікторівна  

№1969/38-11   26.11.2020  Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови» 11.11.2020 №112/38-04 

894.  Галас Светлана 

Валерьевна  

№1970/38-11   26.11.2020  Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови» 11.11.2020 №112/38-04 

895.  Горбанець Сніжана 

Валентинівна  

№1971/38-11   26.11.2020  Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови» 11.11.2020 №112/38-04 

896.  Горлова Тетяна 

Миколаївна  

№1972/38-11   26.11.2020  Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови» 11.11.2020 №112/38-04 



897.  Данько Тетяна 

Василівна  

№1973/38-11   26.11.2020  Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови» 11.11.2020 №112/38-04 

898.  Долодарова Ірина 

Миколаївна  

№1974/38-11   26.11.2020  Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови» 11.11.2020 №112/38-04 

899.  Єлізарова Зоя 

іванівна  

№1975/38-11   26.11.2020  Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови» 11.11.2020 №112/38-04 

900.  Іщук Олена Олегівна  №1976/38-11   26.11.2020  Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови» 11.11.2020 №112/38-04 

901.  Кирилюк Таїсія 

Анатоліївна  

№1977/38-11   26.11.2020  Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови» 11.11.2020 №112/38-04 

902.  Клименко Любов 

Михайлівна  

№1978/38-11   26.11.2020  Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови» 11.11.2020 №112/38-04 

903.  Ковальова Людмила 

Михайлівна  

№1979/38-11   26.11.2020  Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови» 11.11.2020 №112/38-04 

904.  Лемещенко-Лагода 

Вікторія 

Володимирівна  

№1980/38-11   26.11.2020  Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови» 11.11.2020 №112/38-04 

905.  Литвиненко Тетяна 

Володимирівна  

№1981/38-11   26.11.2020  Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови» 11.11.2020 №112/38-04 

906.  Ліннік Алла 

Сергіївна  

№1982/38-11   26.11.2020  Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови» 11.11.2020 №112/38-04 

907.  Рубльова Веронiка 

Павлiвна  

№1983/38-11   26.11.2020  Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови» 11.11.2020 №112/38-04 



908.  Рутковська Алена 

Михайловна  

№1984/38-11   26.11.2020  Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови» 11.11.2020 №112/38-04 

909.  Скориця Дар’я 

Віталіївна  

№1985/38-11   26.11.2020  Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови» 11.11.2020 №112/38-04 

910.  Супрун Олена 

Миколаївна  

№1986/38-11   26.11.2020  Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови» 11.11.2020 №112/38-04 

911.  Федотова Марина 

Олександрівна  

№1987/38-11   26.11.2020  Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови» 11.11.2020 №112/38-04 

912.  Філоновець Наталія 

Олегівна  

№1988/38-11   26.11.2020  Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови» 11.11.2020 №112/38-04 

913.  Чайка Ірина 

Віталіївна  

№1989/38-11   26.11.2020  Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови» 11.11.2020 №112/38-04 

914.  Черкашина Алла 

Валеріївна  

№1990/38-11   26.11.2020  Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови» 11.11.2020 №112/38-04 

915.  Щербина Вікторія 

Олександрівна  

№1991/38-11   26.11.2020  Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови» 11.11.2020 №112/38-04 

916.  Яценко Наталія 

Миколаївна  

№1992/38-11   26.11.2020  Науково-методичний семінар «Застосування 

соціокультурного підходу на уроках англійської 

мови» 11.11.2020 №112/38-04 

917.  Тутова Ганна 

Федорівна 

 №1882/38-11   26.11.2020 Науково-методичне консультування для учителів 

хімії і природознавства №98/38-04 

918.  Касаджи Юлія 

Іванівна 

№1883/38-11   26.11.2020 Науково-методичне консультування для учителів 

хімії і природознавства  №98/38-04 



919.  Євенко Діана 

Андріївна 

№1884/38-11   26.11.2020 Науково-методичне консультування для учителів 

хімії і природознавства №98/38-04 

920.  Морозова Світлана 

Вікторівна 

№1885/38-11   26.11.2020 Науково-методичне консультування для учителів 

хімії і природознавства №98/38-04 

921.  Кузь Надія 

Валеріївна 

№1886/38-11   26.11.2020 Науково-методичне консультування для учителів 

хімії і природознавства №98/38-04 

922.  Ісмаілова Ельвіна 

Енверівна 

№1887/38-11   26.11.2020 Науково-методичне консультування для учителів 

хімії і природознавства №98/38-04 

923.  Мадлей Діана 

Володимирівна 

№1888/38-11   26.11.2020 Науково-методичне консультування для учителів 

хімії і природознавства №98/38-04 

924.  Онищенко Анжела 

Сергіївна 

№1889/38-11   26.11.2020 Науково-методичне консультування для учителів 

хімії і природознавства №98/38-04 

925.  Усачьова Анастасія 

Миколаївна  

№1890/38-11   26.11.2020 Науково-методичне консультування для учителів 

хімії і природознавства №98/38-04 

926.  Хільченко Олександр 

Олександрович  

№2029/38-11   26.11.2020 Науково-методичне консультування для учителів 

хімії і природознавства №98/38-04 

927.  Лазаренко Вікторія 

Андріївна 

№1891/38-11   26.11.2020 Науково-методичне консультування для учителів 

хімії і природознавства №98/38-04 

928.  Лисова Катерина 

Олексіївна 

№1892/38-11   26.11.2020 Науково-методичне консультування для учителів 

хімії і природознавства №98/38-04 

929.  Замкова Ірина 

Ігорівна 

№1893/38-11   26.11.2020 Науково-методичне консультування для учителів 

хімії і природознавства №98/38-04 

930.  Коробка Дар’я №1894/38-11   26.11.2020 Науково-методичне консультування для учителів 

хімії і природознавства №98/38-04 



Ігорівна 

931.  Бакум Альона 

Миколаївна 

№1895/38-11   26.11.2020 Науково-методичне консультування для учителів 

хімії і природознавства №98/38-04 

932.  Місевич Микола 

Сергійович 

№1896/38-11   26.11.2020 Науково-методичне консультування для учителів 

хімії і природознавства №98/38-04 

933.  Желябін Назарій 

Андрійович 

№1897/38-11   26.11.2020 Науково-методичне консультування для учителів 

хімії і природознавства №98/38-04 

934.  Найдьон Наталія 

Михайлівна 

№1898/38-11   26.11.2020 Науково-методичне консультування для учителів 

хімії і природознавства №98/38-04 

935.  Корчак Микола 

Миколайович 

№1899/38-11   26.11.2020 Науково-методичне консультування для учителів 

хімії і природознавства №98/38-04 

936.  Животовський 

Андрій 

Володимирович 

№1900/38-11   26.11.2020 Науково-методичне консультування для учителів 

хімії і природознавства №98/38-04 

937.  Голубнича 

Валенитна Іванівна 

№1901/38-11   26.11.2020 Науково-методичне консультування для учителів 

хімії і природознавства №98/38-04 

938.  Косенков Антон 

Георгійович 

№1902/38-11   26.11.2020 Науково-методичне консультування для учителів 

хімії і природознавства №98/38-04 

 

939.  Короткова Ольга 

Єгорівна 

№1903/38-11 28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

940.  Ажиппа Людмила 

Василівна  

№1904/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 



941.  Горбач Наталія 

Вікторівна 

№1905/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

942.  Деркачова Ольга 

Сергіївна 

№1906/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

943.  Ніколаєнко 

Валентина 

Миколаївна 

№1907/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

944.  Кулішенко Марина 

Олександрівна 

№1908/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

945.  Копєйцева Людмила 

Петрівна 

№1909/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

946.  Дуйловська  Ірина 

Миколаївна 

№1910/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

947.  Герасимова Ірина 

Віталіївна 

№1911/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

948.  Філоненко Софія 

Олегівна 

№1912/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

949.  Залогіна Галина 

Георгіївна 

№1913/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

950.  Зіненко Наталія 

Юріївна 

№1914/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

951.  Пічахчі Наталія 

Валентинівна 

№1915/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 



952.  Устиченко Ірина 

Василівна 

№1916/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

953.  Димовська Анна 

Костянтинівна 

№1917/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

954.  Віхляєва Анастасія 

Сергіївна 

№1918/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

955.  Протасова Катерина 

Юріївна 

№1919/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

956.  Правда Наталія 

Миколаївна   

№1920/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

957.  Пономарець Ганна 

Миколаївна  

№1921/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

958.  Єгорова Юлія 

Миколаївна  

№1922/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

959.  Кисляк Катерина 

Олександрівна 

№1923/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

960.  Галич Валентина 

Василівна 

№1924/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

961.  Носенко Ольга 

Олександрівна 

№1925/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

962.  Білоусова Лариса 

Олександрівна 

№1926/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 



963.  Коваленко Анастасія 

Сергіївна 

№1927/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

964.  Даниліна Олена 

Володимирівна 

№1928/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

965.  Барановська Вікторія 

Володимирівна 

№1929/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

966.  Адамович Анастасія 

Євгенівна    

№1930/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

967.  Губарєва Марина 

Сергіївна 

№1931/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

968.  Скориця Дар’я 

Віталіївна 

№1932/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

969.  Пупурс Ірина 

Володимирівна 

№1933/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

970.  Криган Руслан 

Валентинович 

№1934/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

971.  Грушкіна Юлія 

Юріївна 

№1935/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

972.  Маснюк Вероніка 

Володимирівна 

№1936/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

973.  Кас’яненко Інна 

Леонідівна 

№1937/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 



974.  Блажеєва Юлія 

Василівна 

№1938/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

975.  Школа Валентина 

Миколаївна 

№1939/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

976.  Обозний Владислав 

Олексійович   

 №1940/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

977.  Парубенко Анастасія 

Романівна 

№1941/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

978.  Гуртовенко Тетяна 

Костянтинівна 

№1942/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

979.  Мажара Наталія 

Сергіївна 

№1943/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

980.  Хомчак Олена 

Геннадіївна 

№1944/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

981.  Шило Галина 

Іванівна 

№1945/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

982.  Шульська Наталія 

Миколаївна 

№1946/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

983.  Римар Наталія 

Юріївна 

№1947/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

984.  Єрмільцева Галина 

Григорівна 

№1948/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 



985.  Сисоєва Дар’я 

Михайлівна 

№1949/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

986.  Калінчук Наталія 

Андріївна 

№1950/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

987.  Доленко Діна 

Станіславівна 

№1951/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

988.  Немченко Галина 

Іванівна 

№1952/38-11   28.11.2020 Науково-практичний семінар «Українська 

література: проблеми і перспективи» 27.11.2020 р.-

28.11.2020 р №128/38-04 

989.  Лячко Анна 

Сергіївна  

№1993/38-11   30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 

сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020 №130/38-04 

990.  Фищук Володимир 

Антонович  

№1994/38-11   30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 

сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020 №130/38-04 

991.  Васюков Віталій 

Валерійович  

№1995/38-11   30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 

сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020 №130/38-04 

992.  Бессараб Олександр 

Олександрович  

№1996/38-11   30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 

сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020 №130/38-04 

993.  Ковалишина  

Анастасія Сергіївна  

№1997/38-11   30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 

сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020 №130/38-04 

994.  Скільська Яна №1998/38-11   30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 



Василівна  сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020 №130/38-04 

995.  Пересада  Карина 

Григорівна  

№1999/38-11   30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 

сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020 №130/38-04 

996.  Тарасова Олена 

Валентинівна  

№ 2001/38-11   30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 

сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020 №130/38-04 

997.  Савченко Ольга 

Володимирівна  

№ 2002/38-11   30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 

сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020 №130/38-04 

998.  Матвійчук Тетяна 

Ігорівна  

№ 2003/38-11   30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 

сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020 №130/38-04 

999.  Серверієва Назіфе 

Курсуїтівна  

№ 2004/38-11   30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 

сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020 №130/38-04 

1000.  Пергат Вікторія 

Василівна  

№ 2005/38-11   30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 

сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020 №130/38-04 

1001.  Третяк Артур 

Маруфович  

№ 2006/38-11   30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 

сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020 №130/38-04 

1002.  Жалко Діна 

Дмитрівна  

№ 2007/38-11   30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 

сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020 №130/38-04 



1003.  Корзун Наталія 

Іванівна  

№ 2008/38-11   30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 

сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020  №130/38-04 

1004.  Крамаренко Ірина 

Олександрівна  

№ 2009/38-11   30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 

сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020  №130/38-04 

1005.  Коляскіна Марія 

Павлівна  

№ 2010/38-11   30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 

сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020 №130/38-04 

1006.  Расівцов Максим 

Сергійович  

№ 2011/38-11   30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 

сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020  №130/38-04 

1007.  Зінченко Наталя 

Володимирівна  

№ 2012/38- 30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 

сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020 №130/38-04 

1008.  Кишко Сніжана 

Олексіївна  

№ 2013/38-11   30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 

сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020 №130/38-04 

1009.  Саєнко Юлія 

Олександрівна  

№ 2014/38-11   30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 

сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020 №130/38-04 

1010.  Шевченко Інна 

Михайлівна  

№ 2015/38-11   30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 

сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020 №130/38-04 

1011.  Дубонос Зоя № 2016/38-11   30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 



Євгенівна  сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020 №130/38-04 

1012.  Коротков Олексій 

Олександрович  

№ 2017/38-11   30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 

сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020 №130/38-04 

1013.  Педя Ірина 

Михайлівна  

№ 2018/38-11   30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 

сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020 №130/38-04 

1014.  Чертовська Тетяна 

В’ячеславівна   

№ 2019/38-11   30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 

сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020 №130/38-04 

1015.  Фролова Ольга 

Леонідівна  

№ 2020/38-11   30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 

сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020 №130/38-04 

1016.  Суховій Лідія 

Анатоліївна  

№ 2021/38-11   30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 

сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020 №130/38-04 

1017.  Базенюк Альона 

Василівна  

№ 2022/38-11   30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 

сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020 №130/38-04 

1018.  Ченчик Олена 

Андріївна  

№ 2023/38-11   30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 

сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020 №130/38-04 

1019.  Прочан Наталія 

Євгенівна  

№ 2024/38-11   30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 

сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020 №130/38-04 



 

1020.  Шеремет Наталя 

Миколаївна  

№ 2025/38-11   30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 

сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020 №130/38-04 

1021.  Кузьмін Леонід 

Олександрович  

№ 2026/38-11   30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 

сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020  №130/38-04 

1022.  Фефілова Тетяна 

Володимирівна  

№ 2027/38-11   30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 

сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020 №130/38-04  

1023.  Сердюк Ірина 

Анатоліївна  

№ 2028/38-11   30.11.2020 Науково-практичний онлайн семінар«Розвиток 

навичок інформедійної грамотності в підготовці 

сучасного вчителя: теорія і практика»  21.11.2020 р. – 

22.11.2020 р., 28.11. – 29.11. 2020 №130/38-04 


