
ЗВІТ 

про підвищення кваліфікації (стажування) 

 

Прізвище, ім’я, по батькові   Сіваковська Олена  Миколаївна                                        . 

Науковий ступінь кандидат технічних  наук                                                            . 

Посада          доцент кафедри інженерії програмного забезпечення                            . 

Мета підвищення кваліфікації (стажування)  підвищення знань і  умінь для реалізації 

наукових досліджень в науково-дослідних лабораторіях технічного університету 

«Люблінська політехніка» (Польща)___________________________________________ 

Найменування закладу (установи), в якій здійснювалось підвищення 

кваліфікації (стажування)  Технічний університет «Люблінська   політехніка» (Польща) 

.Термін підвищення кваліфікації (стажування):  з «1» грудня 2019 року до «29» лютого 

2020 року  відповідно до наказу від «14»  грудня               2019 року №   388-06-35                  . 

Відомості про виконання навчальної програми підвищення кваліфікації (стажування).  

Проходження стажування з 01.12.2019 р. по 29.02.2020 р. на факультеті електротехніки 

та інформатики в університеті Люблінська політехніка поділялося на два етапи: етап очного 

проходження стажування і етап дистанційного стажування.  

Мета стажування – вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і 

розширення професійних знань, умінь і навичок з використання сучасних засобів 

комп'ютерних технологій у процесі підготовки інженерів програмного забезпечення, 

освоєння нових методів управління проектами в програмній інженерії. 

Теоретичні знання та набуті практичні навички під час стажування дають можливість 

застосовувати інноваційні технології, форми, методи та засоби науково-педагогічної роботи 

в практичній підготовці бакалаврів та магістрів з комп’ютерних спеціальностей.  

Етап очного стажування тривав: з 18 грудня по 20 грудня, який заключався в науковому 

стажуванні та стажуванні за обраною тематикою. В нього було включено не тільки 

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

в Люблінській політехніці, зокрема, з лабораторіями новозбудованого корпусу, що 

відносяться до факультету електротехніки і інформатики. Проте додатково були відвідані і 

інші лабораторії університету, які знаходилися  в корпусі факультету. Вже з 18 грудня, після 

приїзду і благоустрою в домі студента №3 (гуртожитку), було заплановано відвідування ряду 

науково-дослідних лабораторій у вимірювальному корпусі на робочий тиждень стажування, 

обговорено планування проходження стажування та інші організаційні заходи.  

 



  
Здійснено ознайомлення із факультетом електротехніки та інформатики, його 

структурою та змістом підготовки студентів в областях «Інформатики», «Опто- і мікро-

електроніки», «Сенсорної технології і обробки сигналів», «Ергономіки», «Розробки 

програмного забезпечення», «Мікропроцесорної технології», «Комп’ютерних мереж і ІР-

мереж», «Адміністрування комп’ютерних мереж» і «Інформаційної безпеки». Керівник 

стажування, Пан Павло Комада, добре ознайомив зі спеціальностями, їх застосуванням в 

умовах польського трудового ринку професій, попиті на ринку праці та працевлаштуванні 

випускників.  

Викладачами було відвідано ряд науково-дослідних лабораторій у вимірювальному 

корпусі. Детальніше ознайомилися з організацією науково-дослідної роботи в 

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

приміщенні. Лабораторія оптичних волокон містить запатентовану установку для 

високоточного вимірювання стінок відбиття оптичних волокон за допомогою лазерної 

спектроскопії, де-кілька наукових установок для різнорідних досліджень оптичних волокон.  

 
Лабораторія оптичних волокон 

 

 
Установка контролю якості 

 спаювання оптоволокон 

Відвідали і лабораторію напилення напівпровідникових матеріалів та плівок 

(технологічна лабораторія). 



 
Установка перевірки радіального перерізу 

оптоволокон 

 
Мікроскопічне дослідження оптоволокон 

Мали можливість детально ознайомилися з організацією науково-дослідної роботи в 

лабораторії досліджень згорання палива. 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.  

 
Високотисковий компрессор 

 
Вигляд камери згорання палива 

 
Щит контролю процесу згоряння палива 

 
Датчики контролю згоряння палива 



Наступним було відвідування лабораторії інформації та інформаційних систем. Було 

здійснено ознайомлення з можливостями реалізації блокового шифрування інформації.  

 

  

  
Також відвідано ряд інших науково-дослідних лабораторій у вимірювальному корпусі. 

 

Лабораторія зі створення Start-Up 

 

 

Аудиторія захисту кваліфікаційних робіт 



Наступною була бесіда з вивчення досвіду, методів, методичного забезпечення і інших 

застосувань для здійснення програмованого контролю знань студентів. Обговорювалася 

система контролю знань студентів, їх можливості та обов’язки, юридичні можливості, 

система оцінювання, 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.  

Ознайомилися з фондом бібліотеки, яка знаходиться у вимірювальному корпусі 

університету. Тут створена досить зручна система електронного обслуговування абонентів, 

яка налічує вже близько 20 укомплектованих місць. Це дає змогу економити робочий час для 

науковців, уникати черг га обслуговування. Всюди ведеться моніторинг вільних місць, 

спеціальних місць та місць пошуку для абонентів. 

На сьогодні на факультеті електротехніки та інформатики здійснюється підготовка 

фахівців за напрямами: електротехніка, інформатика, мехатроніка та біомедична інженерія. 

 

Докладніше ознайомилися зі структурою та змістом профілю «Методи управління 

проектами в інженерії програмного забезпечення». Зокрема, було обговорено спрямованість 

на розробку програмних продуктів, які працюють надійно та ефективно, вартість розробки та 

супроводу яких є доступними, і які задовольняють вимогам, висунутим до них замовниками.  

Також були оглянуті стартап-розробки студентів факультету, що представляються в 

різних конкурсних проектах. 

Результати підвищення кваліфікації (стажування). Технічний університет «Люблінська 

політехніка» забезпечений висококваліфікованими спеціалістами, які мають відповідні 

наукові звання та ступені (від доктора наук, професора габілітованого) і достатньо тривалий 

стаж науково-практичної роботи. Це дозволяє їм  якісно проводити науково-дослідну роботу. 



В університеті функціонує спеціальний науково-вимірювальний корпус та повна можливість 

захисту і підтвердження статусу Master-degree, PhD та Doctorate-degree, аж до отримання 

звання «Доктор габілітований». Це говорить про високий науковий рівень даного закладу 

вищої освіти. 

На факультеті електротехніки та інформатики викладачі оволодівають прогресивними 

методами навчання; постійно діють наукові та методичні семінари для обміну досвідом, на 

яких обговорюються найважливіші теоретичні та практичні аспекти інноваційних навчально-

педагогічних технологій. 

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу постійно 

перебуває у полі зору комісії факультету, робота якої проводиться у відповідності до 

навчальних планів, розкладу навантаження та лабораторій. На засіданнях деканату 

факультету розглядаються питання організації навчального процесу, його методичного 

забезпечення, на яке відводиться особлива увага, а також питання вдосконалення 

професійної підготовки спеціалістів та викладацького колективу з кожного зазначеного 

напрямку підготовки та випускової спеціальності. 

Студенти навчаються застосовувати системи управління базами даних, програмними 

засобами, створений для роботи з БД з метою зберігання даних, додавання, вилучення, 

внесення змін, отримання інформації з подальшим їх застосуванням у системах управління 

базами даних (СУБД) при вирішенні інженерних задач та задач пов'язаних з інформаційною 

обробкою та безпекою, управлінням процесами та, загалом, застосування їх в багатогранній 

області створення програмних додатків та Інтернет-додатків на базі домінуючих програмних 

платформ, залучених як у процес навчання, так і в процес виконання дипломного 

проектування. Особливо велика увага відводиться майстерності консольного програмування 

як освоєнню майстерності програмування в цілому. 

Не  менш важливим етапом стажування став аналіз компетентностей, набутих в ході 

вивчення наступних дисциплін: «Діагностика інформаційних систем», «Основи 

програмування», «Системи проектування», «Адміністрування серверами сесійних послуг», 

«Захист мобільних і безпровідних систем», «Прикладне програмування» та «Web-

програмування», які досить споріднені з дисциплінами, які викладаються для підготовки 

фахівців спеціальностей «Комп’ютерні науки», «Інженерія програмного забезпечення» та 

«Професійна освіта (комп’ютерні технології)» на факультеті комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій Луцького НТУ. Матеріально-технічна база, створена на 

факультеті дозволяє практично використовувати можливості системи захисту для 

поставлених прикладних задач, лабораторних занять та наукових досліджень. 

Важливим напрямком можливої співпраці в сфері наукової та науково-методичної 

роботи є організація і проведення переддипломних та дипломних семінарів, програмних 



проектів, наукових студентських конференцій з проблем розвитку інформаційних технологій 

в освіті та їх захисту. 

Під час підвищення кваліфікації (стажування) було здійснено набуття нових знань, 

формування нових професійних компетентностей в науково-дослідній, організаційно-

управлінській діяльності; набуття навичок професійної діяльності відповідно до 

європейських і корпоративних стандартів якості вищої освіти; засвоєння інноваційних 

технологій, форм, методів та засобів навчання;  набуття досвіду формування змісту навчання 

з урахуванням потреб ринку праці за професійним спрямуванням; вивчення новітніх 

педагогічних методик, сучасних виробничих технологічних процесів, прогресивних методів 

управління, досягнень науки і техніки, перспектив їх розвитку та впровадження в освітній 

процес; застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що передбачає 

його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних та інформаційно-

комунікативних технологій навчання. 

 

 

 

 

Кандидат технічних наук,  

доцент кафедри інженерії  

програмного забезпечення                   О.М.  Сіваковська 


