
 

 

 

 

RСС 38282994/4386-22 

підтверджує, що 

Оксана Шемчук 
13-26 грудня 2022 року виступила як спікер  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування з 

доповіддю: «Психофізіологічні зміни організму людини в умовах війни. Психологічний ресурс та 

адаптаційні механізми» 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4387-22 

підтверджує, що 

Роман Алієв 
13-26 грудня 2022 року виступив як спікер  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування з 

доповіддю: "Військово-патріотичне виховання молоді: пріоритети і засоби у контексті 

історичних викликів сучасності" 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4388-22 

підтверджує, що 

Алла Новікова 
13-26 грудня 2022 року виступила як спікер  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування з 

доповіддю: «Надання першої допомоги в умовах війни» 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4389-22 

підтверджує, що 

Сергій Клим 
13-26 грудня 2022 року виступив як спікер  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування з 

доповіддю: «Підготовка здобувачів освіти до національного спротиву» 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4390-22 

підтверджує, що 

Ольга Перепада 
13-26 грудня 2022 року виступила як спікер  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування з 

доповіддю: «Методи самодопомоги у період війни» 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4391-22 

підтверджує, що 

Ярослав Зубченко 
13-26 грудня 2022 року виступив як спікер  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування з 

доповіддю: «Інформація  головний ресурс сьогодення» 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4392-22 

підтверджує, що 

Оксана Ляска 
13-26 грудня 2022 року виступила як спікер  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування з 

доповіддю: «Особливості патріотичного виховання  студентської молоді ЗВО в контексті 

громадської діяльності» 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4393-22 

підтверджує, що 

Віталій Дворецький 
13-26 грудня 2022 року виступив як спікер  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування з 

доповіддю: «Формування емоційної стійкості молоді за допомогою психологічного тренінгу» 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 
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