
Із 08 по 14 березня 2015 р. професор, доктор наук з державного 

управління, завідувач кафедри державного управління та місцевого 

самоврядування Приходченко Людмила Леонідівна взяла участь у стажуванні 

«Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до 

положень європейських кваліфікаційних рамок», в межах якого було підписано 

двосторонню угоду про співпрацю між Університетом Інформатики та 

Мистецтв (WSIiU, Лодзь, Польща) та ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 

яку представляла кафедра державного управління та місцевого самоврядування. 

Захід був організований Фундацією Central European Academy Studies and 

Certification (CEASC), у співпраці з Університетом Інформатики (WSIiU, Лодзь, 

Польща) та Центром Європейських Фондів (BFE).  

Оскільки європейські кваліфікаційні рамки – це рамка кваліфікацій 

європейського простору вищої освіти та Європейська рамка кваліфікацій для 

навчання протягом життя (Lifelong Learning Programme), то цільову групу 

проекту складав викладацький склад, методичний та адміністративний 

персонал Вищих Навчальних Закладів України. 

Максимальний компонент практики і відсутність лекцій, як таких, 

зумовили відповідну тематику занять: 

 трирівнева система вищої освіти та кваліфікаційні рівні 

європейського освітнього простору: їх порівняльний аналіз з українськими 

відповідниками (рівні та засади визнання українських освітніх документів в 

європейському освітньому просторі); 

 проектний підхід в організації навчального процесу в європейських 

університетах: формування навчальних планів з застосуванням проектного 

підходу; 

 практична реалізація в рамках організації навчального процесу 

принципу мобільності студентів та викладачів через використання 

спеціалізованих фондів ЄС, призначених для фінансування компоненту 

мобільності; 

 робота над власними обмінними, навчальними та дослідницькими 

проектами, фінансованими з джерел ЄС: приклади, досвід, вимоги до учасників 

подібних проектів. 

Під час стажування польські колеги поділилися своїм досвідом інтеграції 

до європейського освітнього середовища. 

Професор WSIiU Юлія Бистрова у своїй лекції розповіла про адаптацію 

навчальних планів та програм до вимог Європейської системи кваліфікацій. 

Томаш Яніак, юрист і економіст (МВА), експерт з пошуку фінансових ресурсів 

та управлінню проектами для сектору малих і середніх підприємств, фахівець з 

освітніх і інвестиційних проектів, у своїй лекції розповів про академічні бюро 

практик і кар’єр. Подібні бюро функціонують на території більшості польських 



університетів. Експерт з фінансового аналізу, написанню, управлінню і 

звітуванню інвестиційних проектів на території Польщі Маркус Еропулос 

розповів про проектний підхід в організації навчального процесу в 

європейських університетах та формування навчальних планів із застосуванням 

проектного підходу. Гжегош Гродек, експерт з підготовки, аплікації і 

управління проектами в своїй лекції розкрив учасникам особливості роботи із 

програмами ЄС Horizon 2020 і Erasmus +. Президент фундації CEASC Микола 

Смолінський розповів про роль післядипломної освіти у сучасному 

європейському освітньому просторі. 

На завершення стажування учасники зустрілися із канцлером 

Університету Інформатики (WSIiU) та отримали офіційні дипломи про 

отримання післядипломної освіти, за формою міністерства освіти Республіки 

Польща. Також у світ вийшов перший номер наукового видання WSIiU и 

CEASC „Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja; doświadczenie” зі статтями 

учасників освітніх проектів від фундації CEASC та українських науковців. 

Примірники журналу учасники стажування отримали разом з дипломами. 

 


