
ОБЛІК СВІДОЦТВ  

про надання платних наукових послуг за серпень-вересень 2021  

Поряд 

ковий 

номер 

 

 

Прізвище, ім’я та по 

батькові особи, якій видано 

свідоцтво 

Номер та 

серія 

документа 

 

Дата 

видачі 

Вид платної послуги, наказ Підпис 

особи, що 

видала 

документ 

Підпис 

особи, що 

отримала 

документ  

1.  Хамутіннікова Галина Іванівна №381/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  

2.  Акатова Неллі Іванівна №382/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  

3.  Бушуєва Алла Борисівна №383/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  

4.  Малявіна Інна Володимирівна №384/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  

5.  Ліра Олена Олексіївна №385/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  

6.  Мельникова Ірина 

Олександрівна 

№386/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  



7.  Фоменко Аліна Геннадіївна №387/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  

8.  Рекуненко Альона Вікторівна №388/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  

9.  Савощенко Тетяна Вадимівна №389/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  

10.  Лисенко Юлія Вікторівна №390/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  

11.  Радіонова Галина Іванівна №391/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  

12.  Забела Яна Вікторівна №392/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  

13.  Плечій Анна Іванівна №393/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  

14.  Коваленко Анастасія 

Олександрівна 
№394/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  



15.  Юрченко Ольга 

Володимирівна 

№395/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  

16.  Родіна Ірина Володимирівна №396/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  

17.  Бєлякова Анна Олексіївна №397/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  

18.  Літковець Наталія Іванівна №398/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  

19.  Кірчак Наталія Павлівна №399/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  

20.  Половинка Надія Андріївна №400/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  

21.  Кірчак Володимир Іванович №401/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  

22.  Михайлюк Віра Андріївна №402/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  



23.  Пузевич Наталя Валентинівна №403/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  

24.  Кармишова Надія Миколаївна №404/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  

25.  Логвиненко Наталія 

Миколаївна 
№405/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  

26.  Нікуліна Юлія Олександрівна №406/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  

27.  Катречко Галина Василівна №407/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  

28.  Сорока Таміла Віталіївна №408/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  

29.  Микичак Галина Іванівна №409/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  

30.  Рябко Ірина В'ячеславівна №410/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  



31.  Дорошенко Олександр 

Анатолійович 

№411/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  

32.  Лінівенко Поліна Миколаївна №412/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  

33.  Газізова Анна Геннадіївна №413/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  

34.  Мерзлікіна Марина Сергіївна №414/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  

35.  Тритяк Світлана Леонідівна №415/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021 

  

36.  Флегентова Катерина Юріївна №416/39-30 01.08.2021 Науковий тренінг «Інноваційні освітні 

технології в розвитку творчих якостей 

особистості» 29.07. – 01.08.2021р. 

Наказ № 63/39-04 від 27.07.2021   

  

37.  1. Іванісова Наталя Валеріївна 

 

№417/39-30 05.09.2021 Науково методичний семінар «Актуальні 

проблеми викладання історичних 

дисциплін» 02.09-05.09.2021 Наказ № 68/39-

04 від 30.08.2021 

  

38.  2. Кушко Ігор Сергійович 

 

№418/39-30 05.09.2021 Науково методичний семінар «Актуальні 

проблеми викладання історичних 

дисциплін» 02.09-05.09.2021 Наказ № 68/39-

04 від 30.08.2021 

  



39.  3. Купріна Алла Олексіївна 

 

№419/39-30 05.09.2021 Науково методичний семінар «Актуальні 

проблеми викладання історичних 

дисциплін» 02.09-05.09.2021 Наказ № 68/39-

04 від 30.08.2021 

  

40.  4. Головань Аліна Сергіївна 

 
№420/39-30 05.09.2021 Науково методичний семінар «Актуальні 

проблеми викладання історичних 

дисциплін» 02.09-05.09.2021 Наказ № 68/39-

04 від 30.08.2021 

  

41.  5. Бондаренко Аліна Олексіївна 

 
№421/39-30 05.09.2021 Науково методичний семінар «Актуальні 

проблеми викладання історичних 

дисциплін» 02.09-05.09.2021 Наказ № 68/39-

04 від 30.08.2021 

  

42.  6. Волкова Оксана Григорівна  

 
№422/39-30 05.09.2021 Науково методичний семінар «Актуальні 

проблеми викладання історичних 

дисциплін» 02.09-05.09.2021 Наказ № 68/39-

04 від 30.08.2021 

  

43.  Бабаян Ірина Артурівна 

 

 

№423/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

44.  Бас Юлія Анатоліївна №424/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

45.  Балдурська Олена Павлівна 

 

№425/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  



46.  Безух Валерія Дмитрівна 

 

№426/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

47.  Бессараб Даріна Олегівна №427/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

48.  Болотіна Світлана Ігорівна 

 

 

№428/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

49.  Бурикіна Владислава 

Олександрівна 

 

№429/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

50.  Довгенко Оксана Віталіївна 

 

№430/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

51.  Дубова Наталія Олексіївна №431/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

  



фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

52.  Жуков Владислав Вікторович №432/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

53.  Зінчук Яна Володимирівна 

 

№433/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

54.  Коваль Людмила Василівна 

 

№434/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

55.  Ковальова Олеся Миколаївна 

 

№435/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

56.  Козиряцька Анна Сергіївна 

 

№436/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  



57.  Кравченко Анастасія 

Василівна 

№437/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

58.  Лисякова Віолетта Ігорівна 

 

№438/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

59.  Мала Аліна Сергіївна 

 

№439/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

60.  Малахова Ангеліна Валеріївна 

 

№440/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

61.  Микуліна Катерина 

Геннадіївна 

 

№441/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  



62.  Мінгальов Микита Романович №442/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

63.  Міщенко Олег Ігорович №443/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

64.  Нагорна Юлія Валеріївна 

 

№444/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

65.  Нєлєпа Інна Костянтинівна №445/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

66.  Новикова Ольга Денисівна №446/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

67.  Омельчук Петро Трохимович №447/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум   



«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

68.  Ониськів Григорій 

Григорович 

№448/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

69.  Охмат Богдан Михайлович №449/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

70.  Охмат Роман Михайлович №450/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

71.  Павлюченко Анна Анатоліївна №451/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  



72.  Плюйко Анастасія Олексіївна №452/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

73.  Пустовалов Володимир 

Володимирович 

№453/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

74.  Рева Марина Василівна №454/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

75.  Риженко Катерина Сергіївна 

 

№455/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

76.  Русінкевич Наталія 

Михайлівна 

 

№456/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

77.  Саленко Віктор Валентинович 

 

№457/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

  



фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

78.  Самухова Галина Вікторівна 

 

№458/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

79.  Сіциліцина Анастасія Юріївна 

 

№459/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

80.  Сіциліцина Віра Анатоліївна 

 

№460/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

81.  Столецька Аліна Юріївна №461/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

82.  Федоров Ігор Миколайович №462/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  



83.  Федотова Олександра Ігорівна №463/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

84.  Філософ Артем 

Олександрович 

№464/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

85.  Франкевич Сергій Віталійович 

 

№465/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

86.  Цуркан Марія Євгенівна 

 

№466/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

87.  Чиквашвілі Анастасія 

Артемівна 

 

№467/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

88.  Шарова Євгенія Вікторівна 

 

№468/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

  



фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

89.  Шаталюк Валерія 

Ростиславівна 

№469/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

90.  Шевцова Ніна Миколаївна 

 

№470/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

91.  Шкарупа Олена Миколаївна 

 

№471/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

92.  Шумік Дар’я Миколаївна №472/39-30 12.09.2021 Науковий семінар-практикум 

«Впровадження технологій флеш-анімації 

шкільного музичного репертуару у 

фахову підготовку вчителя музичного 

мистецтва» 11.09.2021-12.09.2021 Наказ № 

72/39-04 

  

93.  Антонов Дмитро 

Романович 

№473/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  



94.  Антоненко Олександр 

Миколайович 

№474/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

95.  Сопіна Ярослава 

Вікторівна 

№475/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

96.  Сопін Олексій Іванович №476/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

97.  Черняк Євгенія Борисівна №477/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

98.  Котова Ліна Миколаївна №478/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

99.  Підварко Тетяна 

Олексіївна 

№479/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

  



музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

100.  Стотика Олександр 

Вікторович 

№480/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

101.  Стотика Ірина Георгіївна №481/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

102.  Власенко Елеонора 

Анатоліївна 

№482/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

103.  Лобкова Ірина 

Володимирівна 

№483/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

104.  Павлюченко Оксана 

Володимирівна 

№484/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  



105.  Колотуша Юлія 

Вікторівна 

№485/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

106.  Фролова Марія 

Олександрівна 

№486/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

107.  Лясова Тамара Савівна №487/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

108.  Галушко Валентина 

Миколаївна 

№488/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

109.  Грекова Лілія Вікторівна №489/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

110.  Філіпенко Ольга 

Євгеніївна 

№490/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

  



музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

111.  Капітонова Вікторія 

Євгенівна 

№491/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

112.  Капітонова Катерниа 

Павлівна 

№492/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

113.  Нечмиря Неля 

Миколаївна 

№493/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

114.  Зелiнська Вiкторiя 

Олександрiвна 

№494/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

115.  Рева Тетяна Вiкторiвна №495/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  



116.  Устенко Наталія 

Андріївна 

№496/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

117.  Царик Валентина 

Михайлівна 

№497/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

118.  Кучеренко Тетяна 

Олександрівна 

№498/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

119.  Гахарія Нодарі 

Мєрабович 

№499/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

120.  Воробйова Наталія 

Іванівна 

№500/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

121.  Грузiна Наталiя 

Михайлiвна 

№501/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар   



«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

122.  Щітова Світлана 

Анатоліївна 

№502/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

123.  Стельмашик Анастасія 

Мирославівна 

№503/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

124.  Желтобрюхова Олена 

Станіславівна 

№504/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

125.  Костроміна Надія 

Петрівна 

№505/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

126.  Жукова Ольга 

Миколаївна                    

№506/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

  



музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

127.  Козиненко Тамара 

Олександрiвна       

№507/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

128.  Ельцова Анжелла 

Шисаiдiвн 

№508/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

129.  Куiндар Ольга 

Миколаївна                   

№509/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

130.  Кузнецова Олена 

Олександрiвна          

№510/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

131.  Ланцева Лариса 

Василiвна                    

№511/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  



132.  Шмелевська Людмила 

Миколаiвна      

№512/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

133.  Логвiнова Олена 

Володимирiвна          

№513/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

134.  Демчук Сергій 

Миколайович                

№514/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

135.  Лебедєва Єлизавета 

Григорівна            

№515/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

136.  Захарченко Тетяна 

Анатоліївна            

№516/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

137.  Кальницька Вікторія 

Марківна             

№517/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

  



музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

138.  Сузанська Наталія 

Володимирівна       

№518/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

139.  Міжура Інна Валеріївна                         №519/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

140.  Тупік Тетяна Анатоліївна                      №520/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

141.  Жернова Людмила 

Миколаївна             

№521/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

142.  Лущан Валентина Яківна                       №522/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  



143.  Прізвище, ім’я та по 

батькові особи, якій видано 

свідоцтво 

Номер та 

серія 

документа 

 

Дата 

видачі 

Вид платної послуги, наказ Підпис 

особи, що 

видала 

документ 

Підпис 

особи, що 

отримала 

документ  

144.  Шкроб Ольга Анатоліївна                      №523/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

145.  Стефановська Тетяна 

Григорівна          

№524/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

146.  Сердюк Людмила 

Олександрівна          

№525/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

147.  Сергєєва Валентина 

Петрівна                

№526/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

148.  Козачок Світлана 

Вікторівна                 

№527/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  



149.  Козачок Євген 

Олександрович              

№528/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

150.  Солоп Галина Іванівна                           №529/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

151.  Супрунов Анатолій 

Іванович                

№530/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

152.  Козачок Ольга 

Ростиславівна                

№531/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

153.  Мартинець Тетяна 

Миколаївна             

№532/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

154.  Толчева Наталя 

Олександрівна            

№533/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

  



музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

155.  Кешфедінова Селіме 

Енверівна             

№534/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

156.  Набока Наталя Дмитрівна                      №535/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

157.  Тришина Наталія 

Василівна 

№536/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

158.  Шмалько Тетяна 

Анатоліївна 

№537/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

159.  Сучков Ігор Валерійович                       №538/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  



160.  Саленко Віктор 

Валентинович 

№539/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

161.  Молодих Марина 

Олексіївна 

№540/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

162.  Мітєва Арина Миколаївна 

 

№541/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           

Наказ № 77/39-04 

  

163.  Міщенко Світлана 

Павлівна 

№542/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

164.  Губіна Любов 

Олександрівна  

№543/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           

Наказ № 77/39-04 

  

165.  Димна Людмила 

Олексіївна 

 

№544/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

  



 

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

166.  Пешеходько Анастасія 

Олександрівна 

№545/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

167.  Артамонова Ганна 

Володимирівна 

№546/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

168.  Мироненко Тетяна 

Михайлівна 

№547/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

169.  Камбурова Аліє 

Рустемівна         

№548/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  

170.  Кіт Олександр 

Миколайович 

№549/39-30 26 .09 2021 Науково-методичний семінар 

«Актуальні проблеми теорії і практики 

художньої освіти та музичного виконавства: 

науковий контент професії педагога-

музиканта» 25–26 вересня 2021 р.           Наказ 

№ 77/39-04 

  



 


