


* Egzamin odbył się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. 
* The exam was carried out using distance learning techniques. 
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CERTYFIKAT 

CERTIFICATE 
 

o znajomości języka polskiego jako obcego 

of Proficiency in Polish 

 

Tym poświadcza się, że          Bobirev Vladimir 

This is to certify that 

 

zdał egzamin*                             25 lutego 2021 r. 
has been tested on* 

 

i otrzymał certyfikat znajomości  

języka polskiego jako obcego                         B2        wg skali CEF 

and has been awarded certificate grade                               CEF scale 

 

 

Bobirev Vladimir    otrzymał następni wyniki na egzaminie: 

                                             test results: 

 

Umiejętności gramatyczne: 

Grammatical skills:                                    95% 

 

Umiejętności słuchania i rozumienia: 

Listenin skills:                                            90% 

 

Umiejętności komunikatywne: 

Use vocabulary skills:                                95% 

 

Umiejętności czytania: 

Reading skills:                                            95% 

 

 

                    Rektor 

Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii 

im. prof.  Kazimiery Milanowskiej  

prof. dr hab. n. med. Wanda Stryła                                          
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ZASWIADCZENIE  

O ODBYCIU STAŻU NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO  

 

Zaświadcza się, dr Bobirev Vladimir, adiunkt Katedry Terapii Fizycznej, Wychowania 

Fizycznego i Biologii, Państwowej Wyższej Szkoły „Donbaski Państwowy Uniwersytet 

Pedagogiczny” odbył staż z biologii (fizjologia człowieka i zwierząt) w wymiarze 180 godzin 

w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu (Polska) 

od 1 grudnia 2020 r. do 25 lutego 2021r. Staż odbył się z wykorzystaniem technik kształcenia 

na odległość. 

 

 

Rektor 

Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii   

im. prof. Kazimiery Milanowskiej   

prof. dr hab. n. med. Wanda Stryła   

 

  

 

 

 
Вища Школа Едюкації і Терапії імені проф. Казіміри Мілановскої 

 

ДОВІДКА  

про проходження стажування  

 

Видана Бобирєву Володимиру, кандидату біологічних наук, доценту кафедри 

фізичної терапії, фізичного виховання та біології Державного вищого навчального 

закладу «Донбаський державний педагогічний університет» про те, що він пройшов 

стажування в Вищій Школі Навчання та Терапії в Познані  (м. Познань, Польща) в 

розмірі 180 годин з біології (фізіологія людини та тварин) з 1 грудня 2020 р. по 25 

лютого 2021 р. Стаж було проведено з використанням методики дистанційного 

навчання. 

 

 

 Ректор ВСЕіТ, 

Профессор, 

доктор наук медичних       Ванда Стрила 

 

27 квітня 2021 р. 

 



Міністерство освіти і науки Украни 
Державний заклад

«ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»

пл. Гоголя, І, м. Старобільськ, 92703 
тел./факс: (06461) 2-40-61, 097-567-20-45 

е-таіі: mail@luguniv.edu.ua, www.Iuguniv.edu.ua
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ДОВІДКА

Видана Бобирєву Володимиру Євгеновичу кандидату біологічних 
наук, доценту кафедри фізичної терапії, фізичного виховання та біології ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет», що він у період з 
02.01.2020 р. по 05.03.2020 р. (наказ № 1/2-ВК від 02.01.2020 р.) пройшов 
підвищення кваліфікації (стажування) на кафедрі біології та агрономії 
факультету природничих наук в Державному закладі «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка» за темою: «Використання 
інноваційних підходів у викладанні теоретичного матеріалу та проведенні 
практичних робіт з природничо-наукових дисциплін» обсягом 5.0 кредитів 
ЕСТБ (150 год.).

Сергій САВЧЕНКО

Заблоцький Володимир 
0505918641

mailto:mail@luguniv.edu.ua
http://www.Iuguniv.edu.ua



