
 

 

 

 

 

 

RСС 38282994/4365-22 

підтверджує, що 

Світлана Дудник 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти»  

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



 

 

 

 

 

 

RСС 38282994/4366-22 

підтверджує, що 

Світлана Семидоліна 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти»  

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



 

 

 

 

 

 

RСС 38282994/4367-22 

підтверджує, що 

Тетяна Білецька 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти»  

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



 

 

 

 

 

 

RСС 38282994/4368-22 

підтверджує, що 

Наталія Мельничук 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти»  

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



 

 

 

 

 

 

RСС 38282994/4369-22 

підтверджує, що 

Світлана Нікітіна 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти»  

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



 

 

 

 

 

 

RСС 38282994/4370-22 

підтверджує, що 

Олена Калабухова 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти»  

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



 

 

 

 

 

 

RСС 38282994/4371-22 

підтверджує, що 

Людмила Борискіна 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти»  

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



 

 

 

 

 

 

RСС 38282994/4372-22 

підтверджує, що 

Олена Донцова 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти»  

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



 

 

 

 

 

 

RСС 38282994/4373-22 

підтверджує, що 

Оксана Косяк 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти»  

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4291-22 

підтверджує, що 

Наталія Кітела 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4292-22 

підтверджує, що 

Тетяна Трикоз 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4293-22 

підтверджує, що 

Ольга Коваленко 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4294-22 

підтверджує, що 

Лариса Дугніст 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4295-22 

підтверджує, що 

Тетяна Юрченко 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4296-22 

підтверджує, що 

Людмила Чубич 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4297-22 

підтверджує, що 

Степан Гогуля 
14 грудня 2022 року взяв участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4298-22 

підтверджує, що 

Олена Марченко 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4299-22 

підтверджує, що 

Юрій Мірошниченко 
14 грудня 2022 року взяв участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



 

 

 

 

 

 

RСС 38282994/4374-22 

підтверджує, що 

Оксана  Рєка 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти»  

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



 

 

 

 

 

 

RСС 38282994/4375-22 

підтверджує, що 

Ірина Леженко 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти»  

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



 

 

 

 

 

 

RСС 38282994/4376-22 

підтверджує, що 

Наталія Караяні 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти»  

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



 

 

 

 

 

 

RСС 38282994/4377-22 

підтверджує, що 

Ганна  Чеканнікова 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти»  

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



 

 

 

 

 

 

RСС 38282994/4378-22 

підтверджує, що 

Наталія Федосєєва 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти»  

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



 

 

 

 

 

 

RСС 38282994/4379-22 

підтверджує, що 

Аліна Козачкова 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти»  

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



 

 

 

 

 

 

RСС 38282994/4380-22 

підтверджує, що 

Ірина Войцехівська 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти»  

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



 

 

 

 

 

 

RСС 38282994/4381-22 

підтверджує, що 

Анастасія Балюк 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти»  

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



 

 

 

 

 

 

RСС 38282994/4382-22 

підтверджує, що 

Світлана Онуфрійчук 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти»  

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



 

 

 

 

 

 

RСС 38282994/4383-22 

підтверджує, що 

Оксана Вовчик 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти»  

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



 

 

 

 

 

 

RСС 38282994/4384-22 

підтверджує, що 

Людмила Живиця 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти»  

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)

 



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4300-22 

підтверджує, що 

Кіра Салютіна 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4301-22 

підтверджує, що 

Наталія Любчак 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4302-22 

підтверджує, що 

Віталіна Логвіненко 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4303-22 

підтверджує, що 

Наталія Гецко 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4304-22 

підтверджує, що 

Анатолій Каблов 
14 грудня 2022 року взяв участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4305-22 

підтверджує, що 

Віра Семещук 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4306-22 

підтверджує, що 

Ганна Рахмаіл 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4307-22 

підтверджує, що 

Наталія Почтар 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4308-22 

підтверджує, що 

Ольга Гончар 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4309-22 

підтверджує, що 

Ірина Плачінта 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4310-22 

підтверджує, що 

Галина Майданська 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4311-22 

підтверджує, що 

Неля Столярчук 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4312-22 

підтверджує, що 

Яніна Ципуринда 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4313-22 

підтверджує, що 

Юлія Бібік 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4314-22 

підтверджує, що 

Алла Ганченко 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4315-22 

підтверджує, що 

Юлія Якимчук 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4316-22 

підтверджує, що 

Сніжана Юлдашева 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4317-22 

підтверджує, що 

Ольга Кульбашенко 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4318-22 

підтверджує, що 

Тетяна Мельник 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4319-22 

підтверджує, що 

Ірина Оліфір 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4320-22 

підтверджує, що 

Тетяна Дончик 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4321-22 

підтверджує, що 

Альона Поліщук 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4322-22 

підтверджує, що 

Яна Божкевич 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4323-22 

підтверджує, що 

Ірина Ососкало 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4324-22 

підтверджує, що 

Наталя Кірпо 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)

 



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4325-22 

підтверджує, що 

Оксана Клюс 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4326-22 

підтверджує, що 

Любов Гурко 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4327-22 

підтверджує, що 

Ольга Зубрикова 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4328-22 

підтверджує, що 

Наталія Паламарчук 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4329-22 

підтверджує, що 

Руслана Водославська 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4330-22 

підтверджує, що 

Олена Лабінцева 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4331-22 

підтверджує, що 

Ірина Ящишина 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4332-22 

підтверджує, що 

Наталія Гармай 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4333-22 

підтверджує, що 

Світлана Галманова 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4334-22 

підтверджує, що 

Оксана Бедрековська 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4335-22 

підтверджує, що 

Світлана Авдіюк 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4336-22 

підтверджує, що 

Валентина Шинкаренко 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4337-22 

підтверджує, що 

Тетяна Петровська 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4338-22 

підтверджує, що 

Сергій Колісецький 
14 грудня 2022 року взяв участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4339-22 

підтверджує, що 

Тетяна Богославець 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4340-22 

підтверджує, що 

Галина Савчинець 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4341-22 

підтверджує, що 

Оксана Ткач 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4342-22 

підтверджує, що 

Ольга Зубрикова 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4343-22 

підтверджує, що 

Ольга Ковальчук 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4344-22 

підтверджує, що 

Вікторія Попович 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4345-22 

підтверджує, що 

Наталія Нечай 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4346-22 

підтверджує, що 

Віра Семещук 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4347-22 

підтверджує, що 

Інна Півторак 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4348-22 

підтверджує, що 

Ірина Оленюк 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4349-22 

підтверджує, що 

Валентина Воскобойник 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4350-22 

підтверджує, що 

Світлана Мартинчук 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4351-22 

підтверджує, що 

Лілія Карук 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4352-22 

підтверджує, що 

Ольга Мельник 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4353-22 

підтверджує, що 

Анастасія Уланович 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4354-22 

підтверджує, що 

Євген Галаган 
14 грудня 2022 року взяв участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4355-22 

підтверджує, що 

Ірина Цибина 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4356-22 

підтверджує, що 

Марія Пужай 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4357-22 

підтверджує, що 

Олена Гайворонська 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4358-22 

підтверджує, що 

Світлана Семенюк 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4359-22 

підтверджує, що 

Оксана Черняк 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4360-22 

підтверджує, що 

Леся Лакоцька 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4361-22 

підтверджує, що 

Валентина Загньотова 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4362-22 

підтверджує, що 

Людмила Камінська 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)



     

 

 

 

 

 

СС 38282994/4363-22 

підтверджує, що 

Оксана Прокопова 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 
фахової передвищої освіти» 

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS)

 



 

 

 

 

 

 

RRСС 38282994/4710-22 

підтверджує, що 

Любов Куровська 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 

фахової передвищої освіти»  

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS) 



 

 

 

 

 

 

RRСС 38282994/4711-22 

підтверджує, що 

Тетяна Тригуб 
14 грудня 2022 року взяла участь у циклі вебінарів:  

«Актуальні питання у роботі заступника директора з виховної роботи закладу 

фахової передвищої освіти»  

 
Тривалість – 8 годин (0,2 кредита ECTS) 
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