
Старший викладач кафедри комп’ютерних наук, к.т.н. Давиденко Ніна 

Володимирівна з 05.05.2022 по 17.06.2022 перебувала в Свентокшиській 

політехніці, м. Кельце, Польща, як викладач CEEPUS на факультеті 

електротехніки, автоматики та комп’ютерних наук. 

 
Під час викладацької мобільності викладала курси англійською мовою: 

- курс "Technologies of computer design of information systems" для 

студентів 3-го курсу спеціальності "Інформаційні та комунікаційні технології" 

денної форми навчання; 

- курс "Fundamentals of IoT security" для CEEPUS Summer School 

"Industry 4.0" Network: CIII-PL-1509-02-2122.  

 



 

 
Студенти активно долучились до обговорення та опрацювання поданого 

на лекціях матеріалу. Студентам було запропоновано низку тем для набуття 

практичних навичок та закріплення лекційного матеріалу. Кожна підгрупа 

обрала собі індивідуальне завдання та запропонувала своє бачення вирішення 

поставленого завдання.  

 



 

 



Польські колеги продемонстрували навчальні та науково-дослідні 

лабораторії та ознайомили з напрямками наукових досліджень та робіт 

студентів. 

Особливо захопливо було зануритись в атмосферу тропіків на березі 

океану та прогулятись саванною поруч з слонами, жирафами та носорогами в 

лабораторії віртуальної реальності.  

 
Не менш цікавими були відвідини інших лабораторій факультету, 

зокрема, лабораторії світлотехніки, в якій провадиться низка наукових 

досліджень, а також проводяться роботи з надання експертних висновків щодо 

технічних характеристик джерел світла на замовлення підприємств. 



 
Мала нагоду побачити роботу групи студентів факультету, якою 

пишаються як студенти, так і викладачі, – марсохід, що приймав участь у 

щорічному міжнародному конкурсі марсоходів European Rover Challenge, який 

проводиться у Кельце. Кожного року студенти та їх керівники працюють над 

удосконаленням їхньої розробки.  

 



Приємні враження від перебування та роботи на факультеті  

електротехніки, автоматики та комп’ютерних наук в Свентокшиській 

політехніці були доповнені цікавою екскурсійною програмою по історичних 

місцях Свентокшиського воєводства. 

Разом з польськими колегами мала можливість піднятись по 

Королівській дорозі до монастиря Святого Хреста (Свенти-Кшиж), який 

відомий тим, що тут з 1306 року знаходиться привезена Владиславом I 

Локотком реліквія - фрагмент Хреста Господнього. Звідси і походить назва 

Свентокшиських гір та, відповідно, Свентокшиського воєводства. 

 
Відвідали руїни Королівського замку XIІI століття в місті Хенціни. 

Вузенькі вулички міста Хенціни занурюють в атмосферу Середньовіччя.  



 
З вежі замку відкривається прекрасна панорама на місто Хенціни, його  

околиці і на місто Кельце. 



 
 


