
Міністерство освіти і науки України 
Державний заклад

«ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»

пл. Гоголя, 1, м. Старобільськ, 92703 
тел./факс: (06461) 2-40-61, 097-567-20-45 

e-mail: mail@luguniv.eclu.ua, www.luguniv.edu.ua

Видана Дичко Олені Анатоліївні кандидату біологічних наук, доценту 

кафедри фізичної терапії, фізичного виховання та біології Державного вищого 

навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» в тому, 

що вона у період з 03.01.2019 р. по 04.03.2019 р. (наказ № 28/2-ВК від 

03.01.2019 р.) пройшла підвищення кваліфікації (стажування) на кафедрі 

біології та агрономії факультету природничих наук в Державному закладі 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» за темою: 

«Організація самостійної роботи студентів в процесі викладання біологічних 

дисциплін» обсягом 14.0 кредитів ЕСТ8 (420 год.).

ДОВІДКА

Рект СЕРГІЙ САВЧЕНКО

Заблоцький В. 
0505918641
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Wyzsza Szkola Edukacji i Terapi
im. Prof. Kazimiery Milanowskiej 
61-473 Poznart, ul. Grabowa 22

(  Wyzsza Szkola ) tel./fax 61 832 77 76 Poznan, 23.10.2019 r.
\E d u k a c ji i Terapi^/ NIP 7811759805. REGON

W^szErSikola Edukacji i Terapii 
im. prof. Kazimiery Milanowskiej 
ul. Grabowa 22, 61-473 Poznan

CERTYFIKAT ISR-O^- 2 M 0 2 0 / f  
O ODBYCIU STAZU NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO

Zaswiadcza si$, dr Olena Dychko, adiunkt Katedry Terapii Fizycznej, Wychowania Fizycznego 
i Biologii, Panstwowej Wyzszej Szkoly „Donbaski Panstwowy Uniwersytet Pedagogiczny” odbyla staz 
z biologii (fizjologia czlowieka i zwierzgt) na temat „Wplyw srodkow aromaterapeutycznych na organizm 
czlowieka” w wymiarze 120 godzin w Wyzszej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej 
w Poznaniu (Polska) od 20 wrzesnia do 10 pazdziemika 2019 r.

Rektor
Wyzszej Szkoly Edukacji і Terapii 
im. prof. Kazimiery Milanowskiej 
prof, dr hab. n. med. Wanda Stryla

Вища Школа Едюкації і Терапії імені проф. Казіміри Мілановскої

СЕРТИФІКАТ і У - ОЛ- Ї У ї Р їО Ї І  
про проходження стажування

Видана к.б.н. Олені Дичко, доценту кафедри фізичної терапії, фізичного виховання та біології 
Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» про те, 
що вона пройшла стажування в Вищій Школі Ріавчання та Терапії в Познані (м. Познань, Польща) 
на тему «Вплив вереснязасобів ароматерапії на організм людини» в розмірі 120 годин з біології 
(фізіологія людини та тварин) з 20 по 10 жовтня 2019 р.

Ректор ВСЕіТ,
Профессор,
доктор наук медичних

23 жовтня 2019 р.

Ванда Стрила



03-07-2020 r

CERTYFIKAT
CERTIFICATE

o znajomosci j?zyka polskiego jako obcego 
of Proficiency in Polish

Tym poswiadcza si?, ze Olena Dychko
This is to certify that

zdafa egzamin* ,, 2 lipca 2020 r.
has been tested on* „

i otrzymafa certyfikat znajomosci

jezyka polskiego jako obcego B2 wg skali CEF
and has been awarded certificate grade CEF scale

Olena Dychko otrzymafa nast?pni wyniki na egzaminie:
test results:

Umiejptnosci gramatyczne:
Grammatical skills: 95%

Umiejptnosci sfuchania i rozumienia:
Listenin skills: * 90%

i

Umiej?tnosci komunikatywne:
Use vocabulary skills: 95%

Umiej?tnosci czytania:
Reading skills: 95%

Rektor-
Wyzszej Szkofy Edukacji i Terapii 
im. prof. Kazimiery Milanowskiej 
prof dr hab. n. med. Wanda Stryfa

* Egzamin odbyt sî  z wykorzystaniem technik ksztatcenia na odlegtosc.
* The exam was carried out using distance learni


