
Програми 
професійного 

розвитку 
викладачів 

Як стати учасником 
програм? 

 
 

1. Для реєстрації необхідно зв'язатися 
з координатором ВНЗ в Україні та 
подати свої особисті дані. 

aбо 

2.   Зв’язатися з міжнародним відділом 

Вищої   Школи Лінгвістичної  в 

Ченстохові, Республіка Польща. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість програм у стаціонарному 

форматі становить €350, що включає: 

 проживання та харчування (в Польщі) 

 бізнес-вечір 

 конференція  

 діагностичні тести (В2) 

 заняття (4 дні) та дидактичні матеріали 

 

. .Люди важливі . . .  

 

 

FACEBOOK 
@wsl.czestochowa  
 

INSTAGRAM 
@wsl_cz  
 

WEBSITE 
https://wsl.edu.pl/  

Вища Школа Лінгвістична 

Міжнародний відділ 

Email: wsl.intpros@gmail.com 

Tел.: +48 697880024 

Вища Школа Лінгвістична  

вул. Наджечна 7 

42-200 Ченстохова, Республіка Польща  

http://www.wsl.edu.pl/ 

Вартість програм 

Не потрібно бути великим, щоб 

почати, але треба почати, щоб 

стати великим 

Зіг Зіглар 

https://wsl.edu.pl/


 

 Вища Школа Лінгвістична в Ченстохові 

пропонує до Вашої уваги програму закордонного 

стажування для викладачів, методистів та 

адміністративного персоналу українських ЗВО в 

рамках Європейського освітнього проекту «The 

innovative Methods and Technologies of Tea-

ching: The Newest in the European Educational 

Practice». Під час стажування Ви опануєте 

проектний підхід до організації навчального 

процесу. Навчитеся розробляти та подавати 

власні обмінні, навчальні та дослідницькі проекти 

для отримання фінансування зі спеціальних 

фондів ЄС. Ознайомитеся з можливостями 

реалізації принципу мобільності студентів та 

викладачів через використання фондів ЄС, 

призначених для фінансування мобільності. 

Налагодите корисні зв’язки з польськими 

колегами. Таке стажування дозволить отримати 

важливий досвід практичної роботи в 

закордонному університеті. 

Цільова група проекту: викладацький 

склад закладів вищої освіти України, методисти 

та адміністративний персонал українських ЗВО. 

Документ, що підтверджує закінчення курсу 
– офіційний сертифікат про проходження курсу 

підвищення компетентностей за формою 

Міністерства освіти Республіки Польща, 

узгодженим та визнаним Міністерством освіти і 

науки України.  

 Закордонне стажування 

для викладачів 

Програма підтвердження 
рівня володіння іноземної 

мови B2  

(англійської/німецької/
польської)  

 Відповідно до установчих документів, 
що регулюють надання освітніх послуг, зокрема 
мовної підготовки здобувачів вищої освіти, 
Вища Школа Лінгвістична запрошує вас до 
реалізації Програми підготовки та складання 
тесту з польської, англійської, німецької мов (на 
рівні В2), відповідно до загальноєвропейської 
рекомендації з мовної освіти.  

ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ПРОГРАМИ:  

 

 Програма розроблена відповідно до 
загальноєвропейських мовних тестів визначення 
рівня сформованості мовної комунікативної 
компетенції; 

 заняття проводяться досвідченими викладачами з 
Польщі, Великобританії, Німеччини 
(дипломовані носії мови); 

 особистісно-орієнтований підхід до кожного 
учасника Програми; 

 використовуються сучасні мовні лабораторії, 
комп’ютерні та мультимедійні класи Вищої 
Школи Лінгвістичної; 

 учасники Програми самостійно готуються 
впродовж 1-го етапу та складають іспит на 
визначення рівня володіння іноземною мовою; 

 випускники Програми отримують мовний 
сертифікат, що підтверджує володіння 
іноземною мовою на рівні В2, відповідно до 
вимог Міністерства освіти і науки України. 

 

Програма 
стажування 

  

Заняття  

(face-to-

face) 

Індивідуальні 

заняття + onli-

ne 

Техніки коучінгу в освітній 

практиці 
10 10 

Новітні технології в сучасній 

освіті: «Global University Ne-

twork» і «Global Lab» 

5 10 

Сучасне управління освітою: 

лідерство в сфері освіти 
5 10 

Трансформаційна освіта та її 

знаряддя 
10 20 

Соціально-психологічна 

підтримка інноваційних 

процесів в університетах 

5 10 

Засоби масової інформації та 

соціальної комунікації 
5 10 

Академічна доброчесність 5 10 

Академічна мобільність в 

системі вищої освіти 

Європейського Союзу 

5 10 

Розвиток міжнародного 

проекту 
5 10 

Індивідуальний проект з 

прив’язкою до фахової 

спрямованості стажера 

5 25 

Всього годин 180 


