
 

 

 

Програма стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів I - IV рівнів акредитації незалежно від форм власності та 

підпорядкування: 

«Організація навчального процесу, інноваційні методи та технології навчання у вищих 

навчальних закладах Польщі» на базі Університету Collegium Civitas у місті Варшава, Польща. 

20-25 листопада 2017 р. 

Учасникам видається сертифікат на 108 годин (два національних кредити або три кредити ECTS). 

Метою стажування є підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки 

аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників, опанування 

новітніми унікальними методами, набуття досвіду провадження науково-дослідної і 

викладацької діяльності, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових 

контактів. 

Програма стажування 

Модуль 1. Організація навчання, програми та підготовки студентів у  

польських вищих навчальних закладах (дистанційний онлайн - курс та індивідуальна 

робота. 

Основні теми модулю: 

- ознайомлення з теоретичними засадами організації навчального процесу та освітніми стандартами у 

польських вищих навчальних закладах, 

- моделі європейських освітніх систем та особливості роботи із ними, 

- методи оцінювання успішності студентів, 

- організація праці викладача європейського вищого навчального закладу та формування педагогічного 

навантаження. 

Структура модулю: відео-семінар, самостійна та індивідуальна робота, тестування для оцінки знань, 

отриманих в теоретичній частині модулю. 

Кількість навчальних годин в модулі: 

Дистанційно: 6 годин 

Самостійна робота: 23 годин 

Додаткові консультації в ході виконання самостійної роботи: 1 год 

 

Модуль 2. Інноваційні методи навчання у структурі сучасного навчального 

закладу: інтеграція передових технологій, наукових здобутків та практичного 

досвіду ( дистанційний онлайн - курс та індивідуальна робота) 

 



Основні теми модулю: 

- основні варіанти інноваційних педагогічних технологій, форм, методів та засобів навчання 

- методика використання інформаційних технологій навчання: дистанційне навчання, комп’ютерні 

засоби професійно-педагогічної комунікації  

- методики розвитку критичного та творчого мислення студентів  

- особливості співпраці навчальних закладів з ринком праці 

- застосування методів науково-педагогічного дослідження у вищій школі 

Структура модулю: відео-семінар, самостійна та індивідуальна робота, тестування для оцінки знань, 

отриманих в теоретичній частині модулю. 

Кількість навчальних годин в модулі: 

Дистанційно: 5 годин 

Самостійна робота: 23 годин 

Додаткові консультації в ході виконання самостійної роботи: 1 год 

 

Модуль 3. Сучасний університет: міжнародна співпраця та 

інтернаціоналізація навчального процесу задля підготовки фахівців європейського 

рівня (6-денний виїзний модуль Варшава-Вроцлав 20-25 листопада 2017 року). 

Основні теми модулю: 

- організація міжнародної співпраці в рамках Європейського законодавства  

- міжнародні програми наукового моделювання професійної підготовки студентів  

- основні інструменти підтримки мобільності науковців 

- освітні програми, гранти та стипендії Європейського союзу, особливості вибору, організація роботи. 

- комерціалізація та монетизація результатів наукових досягнень 

Структура модулю: аудиторна робота під час візитів до Вищих навчальних закладів Польщі, 

самостійна та індивідуальна робота, тестування для оцінки знань, отриманих в практичній частині 

модулю. 

Кількість навчальних годин в модулі: 

Навчання та візити в рамках модулю: 30 годин 

Самостійна робота: 18 годин 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ГРАФІК ТА ТРАНСФЕР виїзного модулю  

20-25 листопада 2017 
Трансфер: Львів-Варшава-Вроцлав-Дрезден-Львів 

 
1 день. Понеділок. 20 листопада. Виїзд зі Львова. Позааудиторна робота. Нічний переїзд Львів-

Варшава. 
2 день. Вівторок. 21 листопада. Прибуття в Варшаву. Знайомство зі столицею Польщі, ворк-шоп про 

освітню систему Польщі. Позааудиторна робота. Поселення. Ночівля. 
3 день. Середа. 22 листопада. Сніданок. Програма стажування. Аудиторна робота. Переїзд в м. 
Вроцлав. Ночівля. 

4 день. Четвер. 23 листопада. Сніданок. Програма стажування. Самостійна індивідуальна робота. 
Ночівля. 

5 день. П’ятниця. 24 листопада. Сніданок. Виселення. Переїзд у Дрезден. Знайомство із містом та 
культурними пам’ятками Саксонії. Позааудиторна робота. Нічний переїзд в Україну. 
6 день. Субота. 25 листопада. Прибуття у Львів. 



  

УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ 
 

Загальна вартість участі  у програмі, до якої входить стажування, сертифікат від 
Університету Collegium Civitas, проживання в двомісному номері готелю (три ночі зі 

сніданками), трансфер комфортабельним автобусом, екскурсійна програма та медичне 
страхування згідно програми за визначеним маршрутом становить 320 євро.  

В разі необхідності відкриття шенгенської візи учасником сплачується 
консульський збір та послуги візового центру.  

Оформлення віз та відряджень відбувається за офіційним запрошенням.  

Увага! Учасники стажування можуть брати з собою супроводжуючих. Супроводжуючі 
особи оформлюють туристичні візи, сплачують лише 250 євро на рахунок туроператора, 

їм запрошення на стажування не надаються. 
  

Всі учасники, які планують взяти участь у стажуванні в на базі Університету 
Collegium Civitas, повинні надіслати заявку та скановану копію першого розвороту 

закордонного та національного паспорту на електронну 
адресу: ukraine.eml@gmail.com до 23 жовтня 2017 р! 

Тема листа: Стажування - Прізвище та Ім’я учасника 
Вкладені файли, які будуть відіслані на електронну адресу, повинні мати обов’язкові 

назви, а саме: 
 Заявка прізвище (учасника); 
 Паспорт прізвище (учасника). 

  
  

З питань оформлення віз та документів для перетину кордону, розподілу місць в 
автобусі та розселення, програми стажування 

 та запрошень консультування надається: 
 

Панкратова Ольга, тел: +380730332797; e-mail: : ukraine.eml@gmail.com 

 

Туристичний супровід забезпечує ПП «ТурЦентр Подільський» та ТУРОПЕРАТОР 

САКУМС. 

Організація стажування: ГО «Європейська ліга професійного розвитку» за підтримки 

Центр Польської освіти. 
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ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

ЗАЯВКА 

на участь у стажуванні  
в Університеті Collegium Civitas, м.Варшава, Польша 

20-25 листопада 2017 р. 
 

Прізвище, ім’я, по-батькові українською мовою  

Прізвище, ім’я латиницею згідно з даними закордонного 
паспорта 

 

Дата народження (у форматі дд.мм.рррр)  

Серія та номер закордонного паспорта  
Паспорт біометричного зразка? ( так\ні)  

Дата видачі закордонного паспорта (у форматі 
дд.мм.рррр) 

 

Дата закінчення строку дії закордонного паспорта (у 
форматі дд.мм.рррр) 

 

Адреса реєстрації місця проживання (як написано в 
паспорті громадянина України, українською мовою) 

 

Вчене звання   
Науковий ступінь  

Посада, назва місця роботи / навчання (університету) 
українською мовою 

 

Посада, назва місця роботи / навчання (університету) 
англійською мовою. 

 

Е-mаіl   
Моб. телефон  

Наявність діючої Шенгенської візи (так/ні)   


