«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науковопедагогічної роботи
проф. Загайко А.Л.
“___”___________2018 р.
ЗВІТ
про закордонне відрядження
до Краківського економічного університету (м. Краків, Польща).
Тема заходу.
1. Проходження виїзного очного модуля «Європейська
система вищої освіти: окремі питання» (23.10.2018 - 27.10.2018 р.) в рамках
міжнародного дистанційно-очного тримісячного стажування (21.09.2018 р. 21.12.2018 р.) «Польсько-український проект з педагогічної підготовки: цілі,
методики, плани, норми» для педагогічних та науково-педагогічних
працівників на базі Краківського економічного університету (м. Краків,
Польща).
Місце проведення заходу: м. Краків, Польща
Термін проведення заходу: 23.10.2018 - 27.10.2018 р.
Стисла довідка:
Делегація Національного фармацевтичного університету у складі п’яти
викладачів: завідувача кафедри фармакогнозії, професора Кошового Олега
Миколайовича, завідувача кафедри фармакотерапії, професора Кіреєва
Ігоря Володимировича, доцента кафедри фармакогнозії Бородіної Наталії
Валеріївни, доцента кафедри фармакотерапії Трищук Надії Михайлівни та
асистента кафедри фізіології та анатомії людини Шакіної Любові
Олександрівни відвідала Краківського економічного університету (м. Краків,
Польща). Викладачі пройшла очний модуль «Європейська система вищої
освіти: окремі питання» (23.10.2018 - 27.10.2018 р.) (модуль 3) в рамках
міжнародного дистанційно-очного тримісячного стажування (21.09.2018 р. 21.12.2018 р.) «Польсько-український проект з педагогічної підготовки: цілі,
методики, плани, норми» для педагогічних та науково-педагогічних
працівників.
Програма стажування під час виїздного модуля (23.10.2018 р. 27.10.2018 р.) включала:
 Лекцію віце-міністра з науки Александра Даньда (A. Dańda)
«Законодавча база Польської системи вищої освіти в перехідний період».
 Лекцію віце-міністра з науки Александра Даньда (A. Dańda) «Польська
наука перехідного періоду - результати досліджень у польських ВНЗ та
науково-дослідних інститутах».

 Практичні заняття з викладачем Анною Турула (Anna Turula) щодо
інтернаціоналізації у системі вищої освіти за допомогою віртуального
обміну знаннями між студентами різних країн під час виконання
проектних робіт.
 Лекцію А. Поурожнік (A. Powroźnik) «UEK HUB Проект». UEK HUB це спеціалізовані навчальні програми для вчителів-викладачів
економічного університету у Кракові. Ідея проекту полягає у всебічному
розвитку компетенції персоналу в області застосування інноваційних
стратегій, методів та дидактичних прийомів у роботі з поколіннями Y
(що народилися до технічного буму) і Z ( що вважають технології
невід'ємною частиною свого життя) та ефективним використанням
наявних інформаційних технологій. Проект фінансується за рахунок
коштів Європейського Союзу.
 Лекцію з викладачем А. Станіславська-Мішке (A. StanisławskaMischke) «ІТ-інструменти в професійних презентаціях» на прикладі
роботи на платформі Moodle
 Практичні заняття з викладачем Якобом Гловацкі (J. Głowacki) щодо
застосування гейміфікації у системі ВНЗ. Гейміфікація - це введення
ігрових прийомів в систему навчання, які здатні збільшити активну
участь студентів на занятті, призвести до їх взаємодії, підтримки один
одного та ефективної конкуренції
 Практичні заняття з викладачем Міхаелем Жабінські (M. Żabiński)
щодо застосування IT-технологій під час занять, а саме програм Kahoot,
QR-кодів, програм URL shortener, Padlet, Mind mup (9.00-12.15, 25.10.18)
 Лекцію професора Яцика Кліха (J.Klich) щодо аналізу окремих проблем
системи вищої освіти в Україні, які були визначені учасниками
стажування.
Делегацію університету у повному складі також взяла участь у науковопрактичній конференції «Інтернаціоналізація вищої освіти - окремі
питання. Українсько-польські перспективи» та представила усну доповідь
з результатами та перспективами співпраці між Національним
фармацевтичним університетом та європейськими навчальними закладами,
зокрема Варшавським медичним університетом.
Обговорено перспективи подальшої педагогічної співпраці та
погоджено питання щодо організації у грудні 2018 під час заключного
виїзного модулю зустрічі з представниками фармацевтичного факультету
Краківського медичного університету.

Результати відрядження: 1. Виконано програму очного модуля «Європейська
система вищої освіти: окремі питання» (модуль 3) в рамках міжнародного
дистанційно-очного тримісячного стажування (21.09.2018 р. - 21.12.2018 р.)
«Польсько-український проект з педагогічної підготовки: цілі, методики,
плани, норми».
2. Засвоєні основні сучасні підходи, методи та форми педагогічної діяльності,
які використовуються у польських вищих навчальних закладах.
3. Обговорено можливість організації у грудні 2018 під час заключного
виїзного модулю зустрічі з представниками фармацевтичного факультету
Краківського медичного університету.

Завідувач кафедри фармакогнозії,
д. фарм. н., проф.

О. М. Кошовий

Завідувач кафедри фармакотерапії,
д. мед. н., проф.
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Доцент кафедри фармакогнозії,
к. фарм. н., доц.
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Доцент кафедри фармакотерапії,
к. мед. н., доц.

Н. М. Трищук

Асистент кафедри фізіології та анатомії людини
к. біол. н.
29.10.2018 р.

Л.О. Шакіна

