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вих. №127-01 від 25.01.2021 Ректору 

Національного технічного університету 

"Харківський політехнічний інститут" 

Соколу Євгену Івановичу 

 

Вельмишановний пане ректоре, «Європейська ліга професійного розвитку» разом з 

Економічним Університетом у місті Краків та Малопольською школою державного управління м. 

Краків організовує онлайн-стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників 

закладів вищої освіти I - IV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування 

на базі Економічного Університету у місті Краків, Польща за темою: «Нові та інноваційні 

методи викладання». 

Дати проведення: 01-26 березня 2021 року. 
 

Стажування надасть вам нові теоретичні знання, ви опануєте новітніми унікальними 

методиками, набудете досвіду викладацької діяльності, обміняєтеся корисною інформацією із 

зарубіжними колегами та отримаєте нові наукові зв’язки. Пройти навчання та отримати цінні 

знання від цікавих лекторів – основна ціль стажування. 

Програма стажування складається з трьох модулів: 

Модуль 1. Вступ. Мобільність в освіті (дистанційний онлайн - курс та індивідуальна 

робота). 

Модуль 2. Європейська та польська система вищої освіти (дистанційний онлайн - курс та 

індивідуальна робота). 

Модуль 3. Освіта та дослідження в перехідному періоді. Нові та інноваційні методи 

навчання (дистанційний онлайн - курс та індивідуальна робота). 

Економічним Університетом у Кракові кожному учаснику стажування видається сертифікат 

про проходження міжнародного стажування тривалістю 120 годин. 

Просимо Вашого сприяння в інформуванні колективу навчального закладу стосовно 

проведення даного стажування, шляхом розміщення інформації на сайті Вашого 

навчального закладу. Будемо вдячні за надання дозволу для участі співробітникам Вашого 

навчального закладу у даному заході у вищезазначені дати. 

 
Детальна інформація щодо участі та вартості стажування за тел.: +38063 333 9152 або 

на сайті https://elpd.com.ua/online-stazhuvannya-uek-2021/ 

 
Додаток: детальна програма стажування. 

 
З повагою, 

Директор Безуглий Ігор 
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ДЕТАЛЬНА ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ 

 
Стажування організоване за допомогою програмного 

комплексу ZOOM з перекладом матеріалів 

на українську мову 

Модуль 1. Вступ. Мобільність в освіті  

Вступ до проекту: Цілі, завдання та план стажування. 

Координатор стажування: Анна Станіславська-Мішке; 

 
Мобільність студентів та викладацького складу в Європейському Союзі та 

інтернаціоналізація вищої освіти. 

Лектор: Домініка Лемлер; 

 
Онлайн навчання, історія розвитку, імплементація та зміни дидактичного процесу в час 

пандемії в УЕК. 

Координатор стажування: Анна Станіславська-Мішке; 

 
Метод Тюторінгу в сучасній академічній дидактиці. 

Лектор: проф. Яцек Кліх; 

 
Консультації. 

Координатор стажування: Анна Станіславська-Мішке. 

 
 

Модуль 2. Європейська та польська система вищої освіти  
 

Система польської вищої освіти. Закон 2.0. 

Лектор: проф. Яцек Кліх; 

 
Європейські системи вищої освіти. 

Лектор: проф. Яцек Кліх; 

 
Проект підготовки та розвитку викладачів - “Проект HUB UEK”. 

Лектор: Анета Поврожник; 

 
Консультації. 

Координатор стажування: Анна Станіславська-Мішке. 

Додаток 

https://zoom.us/
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Модуль 3. Освіта та дослідження в перехідному періоді. Нові та інноваційні 

методи навчання  

 

Польська наукова система в перехідному періоді: оцінювання результатів досліджень 

в польських ЗВО та науково-дослідних інститутах. 

Лектор: проф. Яцек Кліх; 

 
Основний посібник з порадами про те, як відмовити студентів працювати лише в аудиторії. 

Лектор: док. Марек Беніо; 

 
"Оксфордські дебати". 

Лектор: док. Марек Беніо; 

 
Гейміфікація. 

Лектор: док. Якуб Гловацький; 

 
Як підготувати професійну презентацію? Власний погляд. 

Лектор: Анна Станіславська-Мішке; 

 
ІТ інструменти в професійних презентаціях. 

Лектор: Анна Станіславська-Мішке; 

 
ІТ-технології на заняттях зі студентами. 

Лектор: Артур Щигель-Рисс; 

 
Офіційний підсумок стажування. 

Координатор стажування: Анна Станіславська-Мішке; 

 
Консультації. 

Координатор стажування: Анна Станіславська-Мішке. 

 

 
Лектори стажування: 

 

Anna Stanisławska-Mischke, Coordinator, e-Learning Team, 

Valentyn Bakhnivskyi, PhD Candidate, Department of Economics, 

Jacek Klich, Professor, Department of Public Administration, 

Marek Benio, PHD, Department of Public Administration, 

Dominika Lemler, International Programmes Office, 

Aneta Powroźnik, e-Learning Team, 

Artur Szczygieł-Ryss, e-Learning Team 


