
Завідувач кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій Кабак Віталій Васильович 

проходив стажування з 16.01.2018 р. по 16.04.2018 р. на факультеті електротехніки та інформатики в 

Технічному університеті «Люблінська політехніка» (Польща).  

В програму проходження підвищення кваліфікації (стажування) було включено не тільки 

знайомство з факультетом та університетом, але і знайомство з науково-дослідною роботою в 

Люблінській політехніці, зокрема з лабораторіями в вимірювальному новозбудованому корпусі.  

Пригадуючи період стажування можна відмітити, що вже після приїзду і благоустрою в домі 

студента №3, було заплановано відвідати ряд науково-дослідних лабораторій у вимірювальному 

корпусі на майбутній робочий тиждень, обговорено планування проходження стажування та інші 

організаційні заходи. 

 

Вимірювальний корпус 

 

В перший день здійснили короткий екскурс факультетом електротехніки та інформатики, 

ознайомились з його структурою та змістом підготовки студентів в областях «Інформатика», 

«Розробка програмного забезпечення», «Програмування», «Технологія виготовлення програмного 

забезпечення», «Веб-програмування», «Мобільні системи і мультимедійна техніка» та ін.  

Керівник стажування, пан Павел Комада, добре ознайомив нас зі спеціальностями, їх 

застосуванні в умовах польського трудового ринку професій, попиті на ринку праці та 

працевлаштуванні випускників. Для нас, стажистів, було підготовлено і подаровано два інформаційні 

носії журнального типу для проходження дистанційного стажування і отримання необхідної 

інформації щодо факультету та наших обраних тематик.  

 
Корпус факультету електротехніки і інформатики 
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Під час проходження стажування нами було відвідано ряд науково-дослідних лабораторій у 

вимірювальному корпусі. Ми відвідали і детальніше ознайомилися з організацією науково-дослідної 

роботи в оптоволоконній лабораторії та науково-дослідними установками, які знаходяться в її 

приміщенні.  

  

 

Лабораторія оптичних волокон 
 

Цікавим було ознайомлення з організацією науково-дослідної роботи в лабораторії досліджень 

згорання палива, яка займає величезну кімнату. В лабораторії містяться всі необхідні камери 

згорання палива, а також додаткові: потужний компресор, шафа показників різноманітних датчиків, 

механізм контролю тиску, подачі повітря (кисню) і інші засоби для проведення досліджень.  

  
 

Під час відвідування лабораторії інформації та інформаційних систем, яка об’єднує досить 

велике коло дослідницьких проблем, нами було здійснено ознайомлення з можливостями реалізації 

(можливості та підходи, електромонтажні схеми, структурні схеми, прилади) блокового шифрування 

інформації. Далі ми докладніше ознайомилися зі структурою та змістом та методикою викладання 

дисципліни «Основи програмування». Зокрема, було обговорено організацію навчання, здійснено 
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ознайомлення з програмним забезпеченням та роботизованими комплексами, які виконують студенти 

у процесі навчальної діяльності. 

 

  

Лабораторія інформації та інформаційних систем 

 

Корисною була бесіда з Павлом Комадою щодо досвіду, методів, методичного забезпечення і 

інших застосувань для здійснення програмованого контролю знань студентів. Нами було обговорено 

систему контролю знань студентів, їх можливості та обов’язки, вимоги до знань та умінь студентів, 

вимоги щодо відчислення студентів, можливості здачі та перездачі академічної заборгованості, облік 

відвідування та його вплив на оцінювання студентів і таке інше. Далі пан Павел детальніше 

ознайомив нас з організацією науково-дослідної роботи в лабораторії комп’ютерних наук. В 

загальному було охарактеризовано нові форми і методи застосування інноваційних технологій у 

навчальному процесі, ознайомлення з сучасними технологіями та можливостями реалізації розробки 

програмного забезпечення, з методикою викладання дисциплін «Основи програмування», 

«Прикладне програмування» та «Web-програмування», «Апаратні та програмні засоби 

відеомонтажу» тощо. 
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У період проходження стажування важливим для мене було ознайомлення з можливостями 

розробки прикладного програмного забезпечення з використанням мов високого програмування. В 

основному, обговорення базувалося на базових лабораторних роботах, які виконуються студентами 

відповідних спеціальностей. Розглядалися основні лабораторні підходи для здійснення 

програмування web-орієнтованих і мобільних додатків та програмних продуктів, розроблених під 

платформу Windows.  
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Цікавим та корисним для перейняття є досвід Технічного університету «Люблінська 

політехніка» з організації навантаження студентів, організації робочого розкладу занять на 

факультеті, порядку перездачі студентами академічної заборгованості. Відмічалося, що уже з 

1 жовтня, відколи починається навчальний рік, студентам розставляються пари з 8.00 і до 20.00. Пари 

здебільшого ставляться не підряд, одна за одною, а в роздріб, на протязі робочого дня. Заодно, 

студент має можливість пообідати, затратити час для власних потреб і цілей та власного 

благоустрою. Академічна заборгованість дозволяється перездавати аж до початку наступного 

навчального року (в тім числі і зимова сесія). При тому, ніякого тиску та пресингу за термінами часу 

на викладачів не здійснюється. Все доводиться студентам через сайт факультету, через об’яви на 

інформаційних дошках в коридорах факультету при кафедрах і інститутах, деяка інформація 

вивішується і в гуртожитках. 

Насамкінець, для нас було організовано екскурсію по старому місту Любліна. Ми відвідали 

багато цікавих історичних місць, на які так багатий стародавній Люблін. 
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Наукове стажування на факультеті електротехніки та інформатики Люблінської політехніки 

дозволяє викладачам оволодіти прогресивними методами навчання, перейняти досвід застосування 

теоретичних та практичних аспекти інноваційних навчально-педагогічних технологій, а також 

дозволяє отримати масу позитивних емоцій та вражень від стародавнього європейського міста. 

 


