
 

 

 

 

СС 38282994/4394-22 

підтверджує, що 

Галина Чех 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

СС 38282994/4395-22 

підтверджує, що 

Ірина Бут 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

СС 38282994/4396-22 

підтверджує, що 

Олена Шкурат 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

СС 38282994/4397-22 

підтверджує, що 

Анатолій Гамарник 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

СС 38282994/4398-22 

підтверджує, що 

Сергій Матюха 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 
 



 

 

 

 

RСС 38282994/4399-22 

підтверджує, що 

Любов Онофрійчук 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4400-22 

підтверджує, що 

Людмила Вареник 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4401-22 

підтверджує, що 

Ігор Чередніченко 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4402-22 

підтверджує, що 

Анатолій Кондратенко 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4403-22 

підтверджує, що 

Олег Романенко 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4404-22 

підтверджує, що 

Ігор Усіченко 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4405-22 

підтверджує, що 

Микола Антонюк 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4406-22 

підтверджує, що 

Тамара Кочина 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4407-22 

підтверджує, що 

Оксана Радченко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4408-22 

підтверджує, що 

Людмила Півторак 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4409-22 

підтверджує, що 

Юлія Сідак 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4410-22 

підтверджує, що 

Андрій Козюра 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4411-22 

підтверджує, що 

Людмила Бажан 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4412-22 

підтверджує, що 

Лілія Костенко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4413-22 

підтверджує, що 

Яна Пашигор 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4414-22 

підтверджує, що 

Руслан Лукаш 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4415-22 

підтверджує, що 

Тетяна Терещенко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4416-22 

підтверджує, що 

Ігор Костромицький 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4417-22 

підтверджує, що 

Віктор Кондратюк 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4418-22 

підтверджує, що 

Галина Яремчук 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4419-22 

підтверджує, що 

Андрій Терещенко 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4420-22 

підтверджує, що 

Наталя Смогла 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4421-22 

підтверджує, що 

Наталія Білкей 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4422-22 

підтверджує, що 

Віроніка Сітарук 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4423-22 

підтверджує, що 

Володимир Сотник 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4424-22 

підтверджує, що 

Ярослав Михайлюк 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4425-22 

підтверджує, що 

Володимир Кравець 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4426-22 

підтверджує, що 

Любов Бугар 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4427-22 

підтверджує, що 

Тетяна Петровська 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4428-22 

підтверджує, що 

Олена Спільник 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4429-22 

підтверджує, що 

Ігор Поставний 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4430-22 

підтверджує, що 

Олександр Бондарук 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4431-22 

підтверджує, що 

Оксана Лопатовська 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4432-22 

підтверджує, що 

Юлія Баранова 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4433-22 

підтверджує, що 

Людмила Дудко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4434-22 

підтверджує, що 

Анатолій Штонда 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4435-22 

підтверджує, що 

Михайло Фик 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4436-22 

підтверджує, що 

Світлана Тищенко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4437-22 

підтверджує, що 

Тетяна Терещенко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4438-22 

підтверджує, що 

Володимир Самолюк 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4439-22 

підтверджує, що 

Світлана Довгалюк 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4440-22 

підтверджує, що 

Ольга Виштак 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4441-22 

підтверджує, що 

Олена Джумига 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4442-22 

підтверджує, що 

Сергій Саражинський 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RСС 38282994/4443-22 

підтверджує, що 

Ганна Саражинська 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 
 



 

 

 

 

RRRСС 38282994/4465-22 

підтверджує, що 

Тетяна Шумельна 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 
 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4444-22 

підтверджує, що 

Олександр Пундик 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4445-22 

підтверджує, що 

Діана Личаковська 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4446-22 

підтверджує, що 

Тетяна Горбатюк 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4447-22 

підтверджує, що 

Тетяна Лісовик 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4448-22 

підтверджує, що 

Тетяна Кременець 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4449-22 

підтверджує, що 

Клавдія Найдюк 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4450-22 

підтверджує, що 

Людмила Кошута 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4451-22 

підтверджує, що 

Володимир Воронянський 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4452-22 

підтверджує, що 

Василь Скидан 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4494-22 

підтверджує, що 

Євген Галаган 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4495-22 

підтверджує, що 

Ірина Потапенко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4496-22 

підтверджує, що 

Світлана Скидан 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4497-22 

підтверджує, що 

Вікторія Гутикова 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4498-22 

підтверджує, що 

Валентина Лігутіна 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4499-22 

підтверджує, що 

Олександр Кугот 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4500-22 

підтверджує, що 

Олег Удовиченко 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4501-22 

підтверджує, що 

Наталія Стебельська 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4502-22 

підтверджує, що 

Олександр Протасюк 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4544-22 

підтверджує, що 

Оксана Бисага 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4545-22 

підтверджує, що 

Валерій Артеменко 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4546-22 

підтверджує, що 

Володимир Сапко 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4547-22 

підтверджує, що 

Володимир Сліпецький 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4548-22 

підтверджує, що 

Романа Кобель 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4549-22 

підтверджує, що 

Олена Степова 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4550-22 

підтверджує, що 

Світлана Макушенко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4551-22 

підтверджує, що 

Юрій Беспалый 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4552-22 

підтверджує, що 

Людмила Хромченко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4594-22 

підтверджує, що 

Валентина Соснова 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4595-22 

підтверджує, що 

Вікторія Черватюк 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4596-22 

підтверджує, що 

Светлана Шелехова 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4597-22 

підтверджує, що 

Наталія Вдовиченко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4598-22 

підтверджує, що 

Надія Літвінова 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4599-22 

підтверджує, що 

Анастасія Горніцька 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4600-22 

підтверджує, що 

Олена Матвєєнко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4601-22 

підтверджує, що 

Наталія Шарій 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4602-22 

підтверджує, що 

Тетяна Бойко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4644-22 

підтверджує, що 

Вікторія Захарова 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4645-22 

підтверджує, що 

Вадим Вовденко 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4646-22 

підтверджує, що 

Леся Ільчишин 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4647-22 

підтверджує, що 

Юлія Іванова 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4648-22 

підтверджує, що 

Тетяна Серба 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4649-22 

підтверджує, що 

Володимир Яцків 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4650-22 

підтверджує, що 

Людмила Вербенець 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4651-22 

підтверджує, що 

Лідія Хоменко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4652-22 

підтверджує, що 

Наталія Чернецька 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4694-22 

підтверджує, що 

Наталія Мельничу 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4695-22 

підтверджує, що 

Наталія Мальованчук 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4696-22 

підтверджує, що 

Ірина Проців 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4697-22 

підтверджує, що 

Олександра Кириченко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4698-22 

підтверджує, що 

Зоряна Пахолок 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4699-22 

підтверджує, що 

Тетяна Сидорчук 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4700-22 

підтверджує, що 

Владислав Радченко 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4701-22 

підтверджує, що 

Олена Осауленко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4702-22 

підтверджує, що 

Олена Куян 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4453-22 

підтверджує, що 

Наталія Гармай 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4454-22 

підтверджує, що 

Леонід Грузда 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4455-22 

підтверджує, що 

Ірина Сеніва 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4456-22 

підтверджує, що 

Володимир Нікольчук 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4457-22 

підтверджує, що 

Олександр Павленко 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4458-22 

підтверджує, що 

Василь Дутік 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4459-22 

підтверджує, що 

Ірина Панасюк 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4460-22 

підтверджує, що 

Юлія Нікольчук 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4461-22 

підтверджує, що 

Юрій Сверлов 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4462-22 

підтверджує, що 

Сергій Андреєв 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4463-22 

підтверджує, що 

Леся Бойко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4464-22 

підтверджує, що 

Валентина Єрмоленко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4465-22 

підтверджує, що 

Тетяна Шумельнаьна 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4466-22 

підтверджує, що 

Ліліана Зіньковська 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4467-22 

підтверджує, що 

Катерина Дичко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4468-22 

підтверджує, що 

Євген Ванюков 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4469-22 

підтверджує, що 

Тамара Євдокімова 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4470-22 

підтверджує, що 

Михайло Горбань 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4471-22 

підтверджує, що 

Євген Скрипник 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4472-22 

підтверджує, що 

Вячеслав Щербина 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4473-22 

підтверджує, що 

Людмила Живиця 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4474-22 

підтверджує, що 

Василь Берегута 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4475-22 

підтверджує, що 

Іванна Сахновська 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4476-22 

підтверджує, що 

Юрій Григор'єв 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4477-22 

підтверджує, що 

Іван Кушнерик 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4478-22 

підтверджує, що 

Світлана Білик 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4479-22 

підтверджує, що 

Людмила Фалько 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4480-22 

підтверджує, що 

Оксана Кафлик 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4481-22 

підтверджує, що 

Галина Грицик 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4482-22 

підтверджує, що 

Людмила Тарасенко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4483-22 

підтверджує, що 

Валентина Карась 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4484-22 

підтверджує, що 

Олег Кравченко 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4485-22 

підтверджує, що 

Світлана Швець 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4486-22 

підтверджує, що 

Віктор Смілянець 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4487-22 

підтверджує, що 

Сергій Циганенко 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4488-22 

підтверджує, що 

Павло Притченко 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4489-22 

підтверджує, що 

Сергій Манюгін 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4490-22 

підтверджує, що 

Галина Шубіна 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4491-22 

підтверджує, що 

Петро Малах 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4492-22 

підтверджує, що 

Наталя Дробович 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4493-22 

підтверджує, що 

Олександра Круглік 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 
 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4503-22 

підтверджує, що 

Наталія Протасюк 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4504-22 

підтверджує, що 

Володимир Кульчицький-Поливко 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4505-22 

підтверджує, що 

Зоя Габрук 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4506-22 

підтверджує, що 

Володимир Фрасуняк 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4507-22 

підтверджує, що 

Оксана Тупіка 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4508-22 

підтверджує, що 

Тетяна Корнілова 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4509-22 

підтверджує, що 

Марія Пасічняк 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4510-22 

підтверджує, що 

Тетяна Кругла 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4511-22 

підтверджує, що 

Надія Луценко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4512-22 

підтверджує, що 

Валентина Сіденко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4513-22 

підтверджує, що 

Тетяна Машура 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4514-22 

підтверджує, що 

Тетяна Подоля 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4515-22 

підтверджує, що 

Людмила Плугіна 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4516-22 

підтверджує, що 

Микола Стрикун 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4517-22 

підтверджує, що 

Вільмір Сайфулін 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4518-22 

підтверджує, що 

Лариса Ситникова 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4519-22 

підтверджує, що 

Ольга Кувік 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4520-22 

підтверджує, що 

Христина Медвідь 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4521-22 

підтверджує, що 

Анна Кот 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4522-22 

підтверджує, що 

Любов Катренко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4523-22 

підтверджує, що 

Наталія Хоміч 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4524-22 

підтверджує, що 

Вікторія Рєзун 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4525-22 

підтверджує, що 

Олена Гладченко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4526-22 

підтверджує, що 

Лариса Волкова 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4527-22 

підтверджує, що 

Валерій Каплун 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4528-22 

підтверджує, що 

Юлія Вербіцька 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4529-22 

підтверджує, що 

Наталія Ходосова 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4530-22 

підтверджує, що 

Ганна Сітало 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4531-22 

підтверджує, що 

Ірина Вітчук 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4532-22 

підтверджує, що 

Ірина Присяжнюк 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4533-22 

підтверджує, що 

Юрій Каліберда 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4534-22 

підтверджує, що 

Олена Іщенко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4535-22 

підтверджує, що 

Сергій Кравцан 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4536-22 

підтверджує, що 

Олена Шапаренко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4537-22 

підтверджує, що 

Сергій Солодухін 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4538-22 

підтверджує, що 

Валентина Арутюнова 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4539-22 

підтверджує, що 

Ірина Арутюнова 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4540-22 

підтверджує, що 

Ганна Лойф 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4541-22 

підтверджує, що 

Світлана Онуфрійчук 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4542-22 

підтверджує, що 

Світлана Кенийз 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRСС 38282994/4543-22 

підтверджує, що 

Наталія Бедринець 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 
 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4553-22 

підтверджує, що 

Тетяна Ракул 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4554-22 

підтверджує, що 

Микола Онищук 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4555-22 

підтверджує, що 

Олег Михайлов 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4556-22 

підтверджує, що 

Омелян Івановчик 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4557-22 

підтверджує, що 

Наталія Масляна 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4558-22 

підтверджує, що 

Анастасія Марадуда 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4559-22 

підтверджує, що 

Ольга Лянзберг 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4560-22 

підтверджує, що 

Вадим Демиденко 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4561-22 

підтверджує, що 

Світлана Сідельковська 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4562-22 

підтверджує, що 

Павло Горбай 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4563-22 

підтверджує, що 

Юлія Пархоменко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4564-22 

підтверджує, що 

Каріне Хачатурян 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4565-22 

підтверджує, що 

Антон Ярута 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4566-22 

підтверджує, що 

Людмила Духіна 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4567-22 

підтверджує, що 

Тетяна Старанко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4568-22 

підтверджує, що 

Наталія Караяні 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4569-22 

підтверджує, що 

Тетяна Журавльова 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4570-22 

підтверджує, що 

Анастасія Горбаченко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4571-22 

підтверджує, що 

Петро Підгурець 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4572-22 

підтверджує, що 

Людмила Когут 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4573-22 

підтверджує, що 

Марина Шумілова 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4574-22 

підтверджує, що 

Дмитрій Тугузбаєв 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4575-22 

підтверджує, що 

Володимир Тарадін 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4576-22 

підтверджує, що 

Віталіна Оленіч 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4577-22 

підтверджує, що 

Ольга Петришена 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4578-22 

підтверджує, що 

Ірина Рикова 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4579-22 

підтверджує, що 

Олександр Кобилецький 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4580-22 

підтверджує, що 

Дмитро Шинкаренко 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4581-22 

підтверджує, що 

Аліна Одарченко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4582-22 

підтверджує, що 

Тетяна Барна-Поважук 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4583-22 

підтверджує, що 

Ірина Чегіль 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4584-22 

підтверджує, що 

Наталія Гецко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4585-22 

підтверджує, що 

Кирило Бибік 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4586-22 

підтверджує, що 

Сергій Ткаченко 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4587-22 

підтверджує, що 

Катерина Козельська 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4588-22 

підтверджує, що 

Віталіна Логвіненко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4589-22 

підтверджує, що 

Світлана Пухно 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4590-22 

підтверджує, що 

Олександра Чорновол 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4591-22 

підтверджує, що 

Ігор Старченко 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4592-22 

підтверджує, що 

Алла Ободінська 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRСС 38282994/4593-22 

підтверджує, що 

Альберт Леонов 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 
 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4603-22 

підтверджує, що 

Любов Гурко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4604-22 

підтверджує, що 

Валерій Єльницький 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4605-22 

підтверджує, що 

Людмила Моціенко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4606-22 

підтверджує, що 

Володимир Гаховський 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4607-22 

підтверджує, що 

Юрій Чернюшок 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4608-22 

підтверджує, що 

Людмила Крєтова 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4609-22 

підтверджує, що 

Олена Удич 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4610-22 

підтверджує, що 

Олена Моргун 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4611-22 

підтверджує, що 

Вікторія Варибрус 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4612-22 

підтверджує, що 

Марія Ільків 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4613-22 

підтверджує, що 

Ірина Дудар 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4614-22 

підтверджує, що 

Оксана Тимошенко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4615-22 

підтверджує, що 

Наталія Руснак 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4616-22 

підтверджує, що 

Ірина Гулій 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4617-22 

підтверджує, що 

Валентина Михайліченко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4618-22 

підтверджує, що 

Павло Тихопій 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4619-22 

підтверджує, що 

Василь Місюра 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4620-22 

підтверджує, що 

Наталія Кітела 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4621-22 

підтверджує, що 

Олена Правосудович 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4622-22 

підтверджує, що 

Світлана Супрун 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4623-22 

підтверджує, що 

Вячеслав Новіков 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4624-22 

підтверджує, що 

Марія Корчинська 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4625-22 

підтверджує, що 

Євгеній Комаренко 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4626-22 

підтверджує, що 

Володимир Юзько 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4627-22 

підтверджує, що 

Павло Нагорний 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4628-22 

підтверджує, що 

Василь Лещук 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4629-22 

підтверджує, що 

Галина Процик 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4630-22 

підтверджує, що 

Алла Шевцова 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4631-22 

підтверджує, що 

Ірина Богдан 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4632-22 

підтверджує, що 

Наталія Манзенко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4633-22 

підтверджує, що 

Наталія Кравченко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4634-22 

підтверджує, що 

Марина Філоненко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4635-22 

підтверджує, що 

Валерій Кірєєв 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4636-22 

підтверджує, що 

Олена Стеценко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4637-22 

підтверджує, що 

Тетяна Савєльєва 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4638-22 

підтверджує, що 

Галина Кравченко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4639-22 

підтверджує, що 

Тетяна Притуляк 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4640-22 

підтверджує, що 

Марина Товстик 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4641-22 

підтверджує, що 

Марія Сивура 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4642-22 

підтверджує, що 

Олег Тхорик 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4643-22 

підтверджує, що 

Ольга Андрійчик 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 
 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4653-22 

підтверджує, що 

Ігор Балицький 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4654-22 

підтверджує, що 

Олександр Заглада 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4655-22 

підтверджує, що 

Ірина Ящишина 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4656-22 

підтверджує, що 

Олена Горицька 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4657-22 

підтверджує, що 

Лілія Давлетшина 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4658-22 

підтверджує, що 

Катерина Шумар 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4659-22 

підтверджує, що 

Жанна Влазнєва 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4660-22 

підтверджує, що 

Наталія Підлуська 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4661-22 

підтверджує, що 

Ганна Ципотан 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4662-22 

підтверджує, що 

Любов Андрощук 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4663-22 

підтверджує, що 

Людмила Лієнко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4664-22 

підтверджує, що 

Ілона Кутасевич 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4665-22 

підтверджує, що 

Олена Степенко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4666-22 

підтверджує, що 

Світлана Галманова 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4667-22 

підтверджує, що 

Денис Боднійчук 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4668-22 

підтверджує, що 

Анна Жукова 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4669-22 

підтверджує, що 

Татьяна Тарасевич 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4670-22 

підтверджує, що 

Оксана Гладиш 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4671-22 

підтверджує, що 

Олена Керлан 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4672-22 

підтверджує, що 

Валентина Мисько 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4673-22 

підтверджує, що 

Наталія Гнатківська 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4674-22 

підтверджує, що 

Тетяна Турко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4675-22 

підтверджує, що 

Рустам Береза 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4676-22 

підтверджує, що 

Ольга Блінова-Дробот 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4677-22 

підтверджує, що 

Олена Вітовщик 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4678-22 

підтверджує, що 

Аліна Сорочан 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4679-22 

підтверджує, що 

Вадим Костенко 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4680-22 

підтверджує, що 

Людмила Ірза 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4681-22 

підтверджує, що 

Марія Бойчук 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4682-22 

підтверджує, що 

Анатолій Каблов 
13-26 грудня 2022 року взяв участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4683-22 

підтверджує, що 

Тетяна Шуляк 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4684-22 

підтверджує, що 

Тетяна Трофименко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4685-22 

підтверджує, що 

Світлана Турлюк 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4686-22 

підтверджує, що 

Леся Науменко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4687-22 

підтверджує, що 

Наталія Нечай 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4688-22 

підтверджує, що 

Ірина Кулакевич 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4689-22 

підтверджує, що 

Наталія Литвин 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4690-22 

підтверджує, що 

Оксана Немеш 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4691-22 

підтверджує, що 

Галина Лучик 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4692-22 

підтверджує, що 

Людмила Камінська 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4693-22 

підтверджує, що 

Ольга Зубрикова 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 
 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4703-22 

підтверджує, що 

Ірина Добривечір 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4704-22 

підтверджує, що 

Олена Денисенко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4705-22 

підтверджує, що 

Тетяна Левченко 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4706-22 

підтверджує, що 

Тетяна Чемісова 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4707-22 

підтверджує, що 

Сніжанна Гриценюк 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4708-22 

підтверджує, що 

Наталія Некрасова 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 



 

 

 

 

RRRRRСС 38282994/4709-22 

підтверджує, що 

Тамара Перевертун 
13-26 грудня 2022 року взяла участь  

у циклі інформаційно-просвітницьких заходів з військово-патріотичного спрямування 
 

Тривалість – 16 годин (0,5 кредита ECTS) 
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