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ZASWIADCZENIE  

O ODBYCIU STAŻU NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO  

 

Zaświadcza się, dr Kushakova Irina,  adiunkt Katedry Terapii Fizycznej, Wychowania 

Fizycznego i Biologii, Państwowej Wyższej Szkoły „Donbaski Państwowy Uniwersytet 

Pedagogiczny” odbyła 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 к.п.н. Кушаковій Ірині 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 

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 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 

е-таіі: rnail@luguniv.edu.на, www.luguniv.edu.ua

ДОВІДКА

Видана Кушаковій Ірині Валеріївні 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: 

«Візуальна інформація при викладенні зоології й анатомії людини та тварин для 

студентів-біологів» обсягом 14.0 кредитів ЕСТ8 (420 год.).

Заблоцький В. 
0505918641

http://www.luguniv.edu.ua


НАЦІОНАЛЬНЕ 
АГЕНТСТВО 
ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

СЕРТИФ ІКАТ
ЦЕЙ С ЕРТИ Ф ІКАТ ЗАСВІДЧУЄ, Щ О

Ірина Кушакова
успішно закінчив(ла) курс

Експерт з акредитації освітніх програм: 

онлайн тренінг,

наданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 

через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

Михайло Винницький
Керівник секретаріату 

Національного агентства 

із забезпечення якості вищої освіти




