
Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка 

застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності: 

 

ДЮК АННА АНДРІЇВНА 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних 
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3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або 

монографії; 
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13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій  загальною кількістю три 

найменування; 
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17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років; 
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