
 

23 лютого 2021 року викладачі Ковельського фахового медичного 

коледжу Волинської обласної ради  взяли  участь у Міжнародному онлайн-

семінарі для ректорів, проректорів, директорів і їх заступників, методистів, 

науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів фахової 

передвищої та вищої освіти «Інтеграція закладів фахової передвищої та вищої 

освіти в європейський освітній простір. Розвиток міжнародного 

співробітництва» в рамках підвищення кваліфікації як складової навчання 

впродовж життя, який проводився на базі Вищої Школи Агробізнесу в Ломжі 

(Польща).  

 
Мазурик Інна Василівна, викладач фармакології, голова циклової комісії 

викладачів хімічних та фармацевтичних дисциплін презентувала доповідь на 

тему: «Завдання навчально-виховного процесу з метою формування основних 

соціальних та фахових компетентностей». 

 
Совтус Ірина Миколаївна, викладач терапевтичних дисциплін, голова 

циклової комісії терапевтичних дисциплін виступила із доповіддю на тему: 

«Практичне  навчання – невід’ємна складова освітнього процесу при підготовці 

фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 223 Медсестринство».  



Організатори надали можливість участі в дискусії через перекладача з 

польськими колегами.  

 
Найкращі спікери Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży поділилися з 

колегами досвідом міжнародної співпраці. Зокрема: 

1. Основні завдання, принципи та етапи формування Європейського простору 

вищої освіти. Болонський процес: формування співдружності закладів 

освіти, об’єднання національних систем освіти і науки в європейський 

простір з єдиними вимогами, критеріями, стандартами.  (Іренеуш 

Жуховскі, доктор габ., інженер, професор, проректор з розвитку WSA, 

головний редактор часопису «Зошити Наукові»). 

2. Засади, принципи, підходи польської освіти і науки. Місце польських вузів 

в європейському освітньому рейтингу. Вища Школа Агробізнесу в Ломжі 

– інноваційний заклад вищої освіти (Анжей Борусевич, доктор габ., 

інженер, професор, проректор з дидактики Вищої Школи Агробізнесу). 

3. Концептуальні засади та напрями міжнародної діяльності освітніх закладів 

(Зоя Шарлович, PhD, ад’юнкт, адміністративно-офісний працівник WSA). 

4. Міжнародна співпраця як об’єкт накових досліджень. Грантові програми 

Європейського союзу на прикладі Еразмус +: можливості і перспективи 

академічної мобільності викладачів і студентів (Ігор Скодзкі, магістр, 

викладач, керівник курсу вивчення іноземних мов; Іренеуш Жуховскі, 

доктор габ., інженер, професор, проректор з розвиткуWSA, головний 

редактор часопису «Зошити Наукові»). 

5. Міжнародне співробітництво як шлях до інтеграції у європейський 

освітній простір (Тетяна Мошак, заступник директора з навчальної роботи, 

Кам'янець-Подільський медичний коледж) та ін.. 

 

 

 


