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1

Довгострокове наукове
стажування за індивідуальною програмою відповідно
до плану-графіку ВДПУ

01-30 квітня 2019 року
Національний
педагогічний
університет імені
М.П.Драгоманова
(м. Київ)

120 годин

2

Закордонне стажування

06-12 травня 2017 року
Старопольська вища
школа м. Кельце
(Республіка Польща)

30 годин

3

Участь у науково-практичній
конференції «Найкраща
науково-практична
конференція у світі»

23-24 лютого 2018 року
Житомирський
державний університет
імені Івана Франка

12 годин

4

Участь у тренінговому
семінарі «Найкращий
тренінговий семінар у світі»

17 вересня 2015 року
Київський національний
лінгвістичний
університет

6 годин

5

Публікація одноосібної
монографії «Найкраща
одноосібна монографія
у світі»

грудень 2016 року
Видавництво
«Найкраще у світі
видавництво», 357 с.

20 годин

Документ, що
підтверджує
підвищення
кваліфікації
(номер, дата)
Довідка про
проходження
стажування
№ 152
від 30 квітня
2019 року
Свідоцтво про
проходження
стажування
№ 204
від 12 травня
2017 року
Сертифікат
учасника № 15
від 24 лютого
2018 року
Свідоцтво
учасника
тренінгу № 4
від 17 вересня
2015 року
Посилання на
монографію в
електронному
репозитарії
бібліотеки ВДПУ
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6

Публікація статті в журналі,
що індексується SCOPUS
«The best scientific article ever
indexed in SCOPUS database»

7

Академічна мобільність:
курс лекцій «Найкращий курс
лекцій у світі» для студентів
магістратури Празького
лінгвістичного університету

Кількість
годин
(кредитів)

Документ, що
підтверджує
підвищення
кваліфікації
(номер, дата)

20 годин

http://www.thebest-journal/
DOI: the-bestarticle

16 годин

Довідка про
проведення
занять № 17
від 19 травня
2018 року

березень 2019 року
науковий часопис «The
best annual journal ever
published in the world»
ISSN XXXX-XXXX
15-19 травня 2018 року
факультет англійської
філології Празького
лінгвістичного
університету

Всього годин (кредитів) за 5 років

224 години
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