
 

 

 

 

RRCC 38282994/1460-23 
підтверджує, що 

 

Оксана Клюс 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1461-23 
підтверджує, що 

 

Оксана Маковецька 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1462-23 
підтверджує, що 

 

Світлана Ковальова 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1463-23 
підтверджує, що 

 

Кристина Тимошенко 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1464-23 
підтверджує, що 

 

Олена Лисак 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1465-23 
підтверджує, що 

 

Наталія Коліда 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1466-23 
підтверджує, що 

 

Аліна Шафорост 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1467-23 
підтверджує, що 

 

Алла Ільченко 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1468-23 
підтверджує, що 

 

Світлана Яковенко 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1469-23 
підтверджує, що 

 

Олена Джумига 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1470-23 
підтверджує, що 

 

Юлія Конюшек 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1471-23 
підтверджує, що 

 

Майя Дибаш 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1472-23 
підтверджує, що 

 

Вікторія Лись 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1473-23 
підтверджує, що 

 

Ірина Андреєва 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1474-23 
підтверджує, що 

 

Олена Кожокару 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1475-23 
підтверджує, що 

 

Тетяна Щербина 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1476-23 
підтверджує, що 

 

Марина Сивець 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1477-23 
підтверджує, що 

 

Ірина Тернова 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1478-23 
підтверджує, що 

 

Василь Лещук 
14 березня 2023 року взяв участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1479-23 
підтверджує, що 

 

Олена Лабінцева 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1480-23 
підтверджує, що 

 

Даріна Алієва 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1481-23 
підтверджує, що 

 

Юлія Сидоренко 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1482-23 
підтверджує, що 

 

Наталя Гончаренко 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1483-23 
підтверджує, що 

 

Надія Стеценко 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1484-23 
підтверджує, що 

 

Марія Відьменко 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1485-23 
підтверджує, що 

 

Оксана Василенко 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1486-23 
підтверджує, що 

 

Людмила Клименко 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1487-23 
підтверджує, що 

 

Ксенія Шеляг 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1488-23 
підтверджує, що 

 

Віталіна Вашкевич 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1489-23 
підтверджує, що 

 

Людмила Ручко 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1490-23 
підтверджує, що 

 

Альона Мельник 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1491-23 
підтверджує, що 

 

Наталія Зубко 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1492-23 
підтверджує, що 

 

Ірина Гайдамашко 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1493-23 
підтверджує, що 

 

Валентина Пушко 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1494-23 
підтверджує, що 

 

Оксана Гладкова 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1495-23 
підтверджує, що 

 

Антоніна Соколюк 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1496-23 
підтверджує, що 

 

Ольга Кокшинська 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1497-23 
підтверджує, що 

 

Ігор Костромицький 
14 березня 2023 року взяв участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1498-23 
підтверджує, що 

 

Галина Фещенко 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1499-23 
підтверджує, що 

 

Світлана Сантимовська 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1500-23 
підтверджує, що 

 

Юлія Грицьків 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1501-23 
підтверджує, що 

 

Лариса Бутенко 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1502-23 
підтверджує, що 

 

Галина Шубіна 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1503-23 
підтверджує, що 

 

Олена Скопова 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1504-23 
підтверджує, що 

 

Юлія Бойчук 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1505-23 
підтверджує, що 

 

Лілія Вирович 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1506-23 
підтверджує, що 

 

Тамара Посипайко 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1507-23 
підтверджує, що 

 

Вікторія Остапчук 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRCC 38282994/1508-23 
підтверджує, що 

 

Ольга Хміль 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)

 



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1509-23 
підтверджує, що 

 

Ганна Грисюк 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1510-23 
підтверджує, що 

 

Інна Романцова 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1511-23 
підтверджує, що 

 

Ірина Чемерис 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1512-23 
підтверджує, що 

 

Любов Старостіна 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1513-23 
підтверджує, що 

 

Ірина Ситковська 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1514-23 
підтверджує, що 

 

Ірина Саржевська 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1515-23 
підтверджує, що 

 

Яна Юрченко 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1516-23 
підтверджує, що 

 

Олена Жаровська 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1517-23 
підтверджує, що 

 

Наталія Малютіна 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1518-23 
підтверджує, що 

 

Ольга Вєтрова 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1519-23 
підтверджує, що 

 

Оксана Сенюра 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1520-23 
підтверджує, що 

 

Євгеній Чорноштан 
14 березня 2023 року взяв участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1521-23 
підтверджує, що 

 

Ірина Шпот 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1522-23 
підтверджує, що 

 

Марія Андреєва 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1523-23 
підтверджує, що 

 

Ірина Лелека 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1524-23 
підтверджує, що 

 

Юлія Осика 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1525-23 
підтверджує, що 

 

Анна Лисак 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1526-23 
підтверджує, що 

 

Маріанна Білозерова 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1527-23 
підтверджує, що 

 

Олександра Климко 
14 березня 2023 року взяв участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1528-23 
підтверджує, що 

 

Валентина Анголенко 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1529-23 
підтверджує, що 

 

Ірина Ухіна 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1530-23 
підтверджує, що 

 

Ольга Нікогосян 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1531-23 
підтверджує, що 

 

Лариса Смакота 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1532-23 
підтверджує, що 

 

Олена Горбань 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1533-23 
підтверджує, що 

 

Ольга Рубан 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1534-23 
підтверджує, що 

 

Ольга Роговенко 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1535-23 
підтверджує, що 

 

Олена Сахарова 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1536-23 
підтверджує, що 

 

Інна Богомол 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1537-23 
підтверджує, що 

 

Марина Шевченко 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1538-23 
підтверджує, що 

 

Тетяна Цегельник 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1539-23 
підтверджує, що 

 

Олена Перехрест 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1540-23 
підтверджує, що 

 

Лариса Григорян 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1541-23 
підтверджує, що 

 

Валентина Санжаровець 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1542-23 
підтверджує, що 

 

Олена Маловічко 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1543-23 
підтверджує, що 

 

Світлана Голубка 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1544-23 
підтверджує, що 

 

Оксана Щуцька 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1545-23 
підтверджує, що 

 

Людмила Цимбаліст 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1546-23 
підтверджує, що 

 

Інна Рашина 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1547-23 
підтверджує, що 

 

Тетяна Шитікова 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1548-23 
підтверджує, що 

 

Наталія Литвин 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1549-23 
підтверджує, що 

 

Оксана Терещенко 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)



 

 

 

 

RRRCC 38282994/1550-23 
підтверджує, що 

 

Наталія Давиденко 
14 березня 2023 року взяла участь у практичному семінарі на тему: 

"Сучасна соціальна робота: взаємозв'язок теорії і практики" 

Тривалість навчання – 8 годин (0,26 кредита ECTS)
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